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SHINODA., Carlos. OI'r-'JZACÃD DECO~rrASAREX:EBER Di Ú!"1 a::Y.\'TE);."Iú Th?IA-
CIOXÁRIü

são Paulo, E.~P/FGV, 1981. 129 p, (Disser-...acão de rrestrado apresen
tada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, >Área de Concent.raçáo :
Administração Contábil Financeira).,

RESU>O:Trata da 'i.JT;::;ortânciado processo de otimização das decí.sôes
no arnbito da .admíriístiracâo ele contas a rec::eber em contexto LnfLaoí.o
nário dada a existência> do r.í-sco ôe àeterioracão da conaí.scêncãa ero
nânica àesse ativo frente a esse arr.biente. Co~iàera as variáveis e
processo ãe ãecisão'~~e~Dte a essa área seaunào a aboràaaem tradi
~io.uil de finanças' dê errpresas e as adaptiaçóes necesssâr í.as face a mu
dança conjtmtural. Aborde ó processo de otimização de a:mtas a reoe
ber adotaão pelas Usí.nas Siàerúrqicas Brasileiras, mantenedoras dos
mais elevaàos níveis de anvesr.írrerrto em contas a receber no Brasil.

P.l\I.i\VRAS-G;AVES:·OtiJnizacão, contas a receber, contexto inflacioná
n.o, creãito, cobrança, €.:-r;>resas,Lnadírrp Iêncí.a , siõ2rurcna brasilei
ra, risco àe crédito, avaliaçâo de risco, administração financeira;
econcmí.a,
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I. INTRODUÇÃO .---

.,.

','

"Não se devem menosprezar as questões
que afetam o crédito de uma pessoa,mes
m~ as mais t~iviais. Se um de seus cri
dores ouve ~'som-de s~u martei6-is ~
horas da manhã ou is 8 da noite,se sen
.tiri tranquilo por mais seis meses.
Se, porém, o mesmo credor o vê numa me
sa de bilhar ou distingue sua voz numã
taverna, logo no horário de trabalho I

vai tratar de receber o dinheiro que
lhe emprestou. E de uma só vez."
(Benjamin Franklin, "Conselhos a um jo
vem negociante", em 1748)

I"'!,"~' '. :,', .l,"" •.•.•.•. ::~.~ .•. :•.•.- >.

1.1' Ir-1PORTÂNCIJI. DO C~DITO NA ECO~lmnA

A difusão do crédito tão profunda e abrangente nas e
f

" conomias do mundo capitalista, caracteriza-as como economi
as de crédito.

De fato,o advento da moeda como instrumento de troc~
i~primiu significativa dinâmica no processo econômico, das

, ,

comunidades, regiões ou paIses, porém a adoção do crédito
nesse sistema I' representou um avanço cultural para a econo
mia.

,
;., "

,'.1\-lémde instrumento de troca,'o crédito desempenha
uma segunda função econômica, que se constitui na formação
de capital disponIvel para negóciosi negócios esses'que pe.;:
maneceriam inviabilizados na ausência do crédito.

A ~conomia se caracteriza pela existência de unidades
com superivi·tde poupança e,unidades com déficit de poupa~
ça. E I em termos g,lobaisI os recursos são fornecidos pelas

t,

primeiras is filtimas.Esse processo de transferênc~a de re
cursos é promovido' I;'elosmercados financeiros, cuja oper~

.'. ,

"

cionalização se faz ',atravésda utilização de, instrumentos
de crédito. "

"

, "
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A finalidade'des mercades financeires, segundo. Van
, 1

HO.rne , censiste em,premever a efi;.cientealecaçãe da peupa~

ça 'em benefício. de' seus usuários-'úIfirnos, seja para investi

mente em atives reais, seja para censume.

Os instrumentes de crédito' utilizades nesse precesse

de captação. e alecaçãe de recurses geram atives financeire~

que diferentemente des atives reais, censtituem um direito

em relação. a eutra unidade ecenômica e a sua pessei cem ex
,'f: 'O"" "".,' i .:" '>":ceçãe'de:tí tules' de 'prepriedade,"'não.insUca, propri'edade '.di

ret,a eu indireta de atives reais em uma e conomã a ,

Segundo. e mesmo. auter, se não existissem eutres ati
ves,financeires além de papel-meeda, cada unidade ecónômi

ca pederia i.nvestir semente um mentante igual ao.que tives
\ se peupado. Se e montante exigido para fins de· investimento

em um ative real fesse censideravelmente superier ao. valer

'da peupançacerrente,' a unidade ecenômica em questão., teria
I

que esperar postergando. e investimento até e memento' em que
acumulasse e velume suficiente de peupança •.

"
.De eutra ferma, de acima expeste, pede-se depreender

que a exd.s t.ênc í a de crédito permite que se imprima maior di '

nâmica no.preces se ecenômice,alémde ternar mais eficiente

e precesse alocative no. sistema ecenômice come um tedo.

O surgimento. de grandes empresas de tipo. sociedades a
e

nônimas nãe~financeiras, principalmente nos países desenvol
vides de sistema capitalista, se atribui de ferma signific~
tiva à existêncià' de instrumentos de crédito, representados
basicamente pelos ,títulos de' dívida de lenge praze,que peE

'.. - ~
mitiu a acumulação'"dé capital necessário à produção; de bens

, . . ~

em larga escala. O produto elaborado nessas condiç6es" pode.

1 Van Home,Ja:-res C., "Funçóes e Análise das Taxas de l-~rcadode Capi
tais' ", EditoraAtlas S.A., 1912.

2



,
ser distr{buidoapreços ~enores do que seria possível .se

fossem produzidos em menor escala, revertendo os' benefíci

os em favor da pr6p~ia sociedade.

Nota-se pelo acima exposto, que 'para a existência da

figura do devedor deve existir, necessariamente, em

partida a figura,do credor. Assim, as poupanças dos

contra

indiví

duos ou lucros gerados pelas empresas e reinvestidos para

a produção de bens ou serviços e que são tornados
"r: ',';•.' '';;';.';''''~'':'''vê:is':''a: 'crédito~representain fontes de recursos 'quê

disponí
-proveem

~ustentação ao crédi~o reivindicado pelos tomadores. Adicio

nalmente, parcela significativa do crédito existente na
I .

economia tem, como respaldo, fundos criados pelo sLst.ernaban
! ,

~.
cário, uma vez que os componentes, desse sistema realizam'

empréstimos em montantes cujo total representa algum multi
,pIo dos valore? mantidos como reserva junto ao Banco Cen

traI.
No setor phblico, os ativos monetários sao represent~

dos pelo papel-moeda, cujas emissões são'efetuada~ pelo go
vemo federal para o financiamento de suas compras de rens

'e serviços, bem como, pelos títulos de dívida pública emiti

dos pelo governo a nível federal, estadual ou municipal.

Dessa forma,o ~rédito, definido como o poder ou a ca
pacidade de obtenção de bens e serviços em .t.roce de uma pr.2

2 .messa de pagamento futuro , apresenta-se nas suas mais va
riadas formas dentro da dinâmica da'economia. Dado que .os
instrumentos de crédito podem ser acionados pelo governo ou

pelas ernpz-esas ,"a primeira classificação atribuível é qua,!!
,to à ~ua origem e, portanto, ,público ou privado. Quanto ao
período de cobertura o ,'crédito.pode ser de curto, médio ou

1,
~

l
I
I
I
I
[
i
I

'1,.

"1
{

I
f

t
t

!
I
I

!
I
i
i
l
í

i
2 Beckmans'IhecdoreN.e Eartels, Robert "Creditsand Collections in I
,')lleoryand Practice",McGrar...•..Hill Eo:k Co.,inc.,1955. t
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midor ou mercantil. E, ainda, quanto ao objeto

pode ser financeiro ou não financeiro.

Assim, o crédito concedido. por uma empresa não-fi.nan-

do cré~it~

I
I
I

1
longo prazo. Quanto ao usuirio, pode o ~rédito ser ao consu

ceira a outra, denomina-se' crédito mercantil não-financeir~

A diferença bisica entre o crédito financeiro e o não

-financeiro é colocada de forma ilustrativa por Biel.JIlan e

Hass3, que apresentam decisões'divergentes de um banqueiro

'f'-';" " •.:t.;···. :;,,~e.;·de...umfabricante 'face à cons.ideração .de..concessão.deicwal, ..,·.:.··..
montante dé crédito. Conforme os autores, a decisão de re

jeitar .a solicitação de crédito do banqueiro difere da deci

são de aceitar apresentada pelo fabricante, porque os resul
tados para os eventos favoráveis e desfavoráveis são dife

.- t
I
!

tores, a magnitude da margem de lucro qfeta significativ~

(

I
l
r
f
i
fo-

rr
l
I

I

rentes, com urna maior possibilidade de perda e maior pote,!!

cial de lucro para o fabricante. Deste modo, concluem os au

mente a'decisão de crédito •.

,,.1.

o crédito não-financeiro, por sua vez, pode s~r clas

sificado segundo o solicitante ou usuário, corno crédito ao

consumidor ou .crédlto mercantil'. Nesse sentido, explica
. 4Mehta , as' características institucionais do crédito mercan

til não-financeiro levam à consideração de variáveis signi

ficativamente. diferentes daquelas envolvidas no tratamento
d í ape'nsado ao crédito ao consumidor. o crédito 'mercantil,
contínua Mehta, geralmente envolve entidades empresariais

'da dos inà.ivíduos que as possuem ou controlam. Por outro

f,f.
••I

com responsabilidade limitada e duração independente da vi

Lado , 'a procura do credito mercantil é sensível a ~
I

t

3 Bierrnan,Harold e Ha:ss,Jé~ E.,"1m InLroductionto l-1anagerial
Finance",Pitnan PuOlishing 1975.

4Mehta, Dilep R., "Adnúnistraçãoôo Capital de Giro",EditoraAtlas
S/A 1978. ,

l
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,
alterações na taxa de juros, ao passo que a procura de cré
dito ao consumidor tende ·a ser influenciado por m:xli.ficações

nos níveis de renda ou de emprego.

1.2 IMPORTÂNCIA E JUSTIFICATIVA DO TRABALHO..

I. . 1
<'~";;""""::'.."".·,,·,,·;"~~"':""";'···;Ascontas'arecéber' 'coris'tituem-se 'em um' importante· ····a'··.. ··'·I;.,.--~.;.t

não- financeiras e são geradas pelas polí .' .1

Ir;
I.

f
l
f

I
i
I

, A crescente. importância de contas a receber,como área

de estudo, pode ser estabelecida a partir das evidências em

píricas brasileiras e norte-americanas.

tivo das empresas

ticas de crédito e cobrança mantidas pelas mesmas. De forma
um tanto simplificada, M~hta5,. estabelece que a concessao

de crédito concentra-se na escolha de formas alternativas

de ativo, entre estoques e contas a receber, enquanto que

as medidas de ~obrança refletem a conveniência de se ter a

tivos sob a forma de caixa ou contas a·receber.

A intensidàde com que o crédito mercantil nao - finan

" ceiro é utilizado no Brasil pode' s'er avaliada a partir da
observação da importância relativa do ativo contas a rece

ber mantida pelas empresas não-financeiras.

O balanço consolidado publicado anualmente, pela revis
ta "Conjuntura Econômic~,,6, apresentou o ativo' contas a re
ceber com uma participação de 17,6%, 20,5% ,'..18,7% e 15,6 %

respectivamente, em relação ao total de ativo consolidado,
s~gundo os dados referentes aos exe~cIcios de 1975 a 1978.

Para dimensionar a magnitude dos valores envolvidos ,

,
t
f

basta mencionar'que o valor consolidado de contas a rece
.·ber .relativo às 413 maiores empresas brasileiras, atingiu

.'

5 nAdministraçãodo Capital 00 Giro"I cp.,cit.
6 Os.balanços patrinOniaisconsolidadosrelativos aos exercícios àe
1975,1976,1977e 1978~agregara~,respectiva~te,459,459,413e 413
maiores errpresasbrasileiras.

~.' 'lJ. "Ú"'l.'l';'., ...!'!.'''''''''''!••••••••.•••••"'"?4'$.\' .u" ~"""'ff".!'~~••••"""$~'N"h,e.:--+., ,,'iQi'!!"•••..•:!""'.:::" ••;~"i.:tA"!" ,...;: " ::a_ •.:;;;;:.;Ai .14;•••••S"'*'1F.{"".,""""'.J. .•"!.)'" !:ti'L ""••.,,,.,..g"'''l
.' . . . :' ',' . ." . ';. ".'" ':.'~
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t

no ano de-1978, o total de Cr$ 376,5 bilhões, ao mesmo tem

po em que o valor ag~egado da conta "Empréstimos e Títulos

Descontados" referente aos 82 bancos comerciais brasileiro~

que publicaram seus balanços patrimoniais na "Revista Bancá

,..•.. ,:,,- ..-,: '" .~

ria Brasileira"7, somava a cifra de Cr$ 439,6 bilhões, ou
seja~ 23% em relação ao ativo total consolidado. Se excluir

mos deste consolidado, o Banco do Brasil S/A e o Banco do

Estado de são Paulo S/A, aquele último valor se reduz para
Cr$ 292 bilhões.

Há que se considerar que os bancos reunidos no cita

do consolidado perfazem 85,4% da totalidade dos bancos co

reerciais com sede no Brasil e que a ~onta a que ·se faz men

ção, é pertencente ao grupo dos ativos circulantes, da mes

A importância.re1ativa de contas a receber, ainda no
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ma forma que o ativo contas a receber das empresas não fi
nanceiras.

caso brasileiro, pode ser constatada com base nos balanços

patrimoniais consolidados já menci~nados,.uma vez que a par

ticipação percentual deste ativo é superior ao ativo conso

lidado estoques, em 67%, 86%, 80% e 97%, respectivarnente,p~

ra os exercI cios analisados.

A evidência empIrica registrada para o caso norte-ame
8ricario; é mencionado por James C.T.Mao , segundo o qual, o

investimento em contas a receber realizado por todas as em
presas não-financeiras daquele paIs, tem sido superior em
50% em relação ao valor consolidado do ativo estoques, con
trariando .as experiências anteriores a 1953, quando os esto
ques superavam consistentemente o valor de contas a recebeL

o-

i
f

7 "RevistaBancária Brasileira",n9 567, ano 48, rrarçode 1980.
8 Mao,JarresC.T.,"QuantitativeAnalysis of Financial Cecisions", l-1ac
Hillan Co., 1969.
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A inversio de tend~ncia, observ~da por Mao, pode

parcialmente confirmada pela constataçio alcançada
9George L. Marrah , que com base em dados publicados

ser

.por
~i:

"Federal Reserve Bulletin", afirma que desde 1962 os inves
timentos em contas a receber efetuados pelas empresas norte

americanas tem crescido cerca de US$ 15 bilhões ao ano,ati~

gindo ao final do primeiro trimestre de 1969, o montante a
proximado de US$ 240 bilhões.

I
.'

.. :; ,'_ ... ,' ,', ."'..( :,.'.;' ,.' .....
••• •• 0 .: -...:...-.....

F.'aceàs evid~ncias de quio intensamente as empresas
nio~~inanceiras t~m utilizado ~.cridito, i fundamental que

se analise as ra~ões que respaldam esse procedimento.

I

I.
o principal motivo que leva urna empresa não-financei ,

!
t

I~

I
t
I

ra a estender cridito a seus clientes i a necessidade de

criar demanda para seus produtos, adicionalmente àquela já
existente para as vendas a vista.

;.

A.funçio do cridito como elemento importante na ativi
dade de geração de demanda de uma empresa r, i explic.itamente

, 10colocada por Peterson
- d - - 11A opiniao e Peterson e congruente a de JarresC. T .1v'.ao ,

que afirma que o volume de vendas de uma empresa tende
variação inversa relação - dificuldadeuma em a com que o

dito i estendido.
Ainda, do ponto de vista do credor, a concessao

a
,.
I

cré

de
crédito por gerar o ativo de maior participação percentual

- .dentre os assim chamados, ativos circulantes,contribuisi~
nificativamente. na formação de capital de giro, favorecendo
por cons equêric í.a a redução do z í.s c.I de liquidez da empresa.

Porém, e.ste fato é um efeito e nao uma causa da utilização

. . .
9 Marrah,GeorgeL.•, "Managing Receivables!',\'loiking'capital Managerrent,
.Keith Smith (org.)ttestPublishingCo., 1977.

10 Peterson,D.E.,"A QuantitativeFran-eworkFor FinanciaI Manag~.,.erit",
R;ichardD. Irwin Inc., 1969. U

li Quantitativ"eAna.lys.í.sof FinanciaI Ce.cisions,op, cito ........: ......

.'.: .•••~ '\A .,. ... \ • *" .0:..••""'"""'H'''.'' ,., "'''te, !I!i,i. ••• e'· \#.jIl. Oi"'", ..••.••••• '1'1~.......... f'i"i"'!O(V"V•..,;;w.too;.,,".' il4 .••...•••••,"'.$ ". J • ., •• : ,',. '" •••••• 'F ,+ .•h'•••• ',..:-' "!.r.·
,
1,,



t• r

cantil não-financeiro, até certo ponto, permite aos clien
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,
do crédito.

A segunda razap que poderia explicar ouso tão inten

sivo do crédito pelas empresas hão-financeiras, pode ser de
terminada ao se efetuar' uma análise do.ponto de vista da

preferência de financiamento a curto prazo do devedor •

. Segundo Dillep R. Mehta12, a concessão de crédito mer

tes sincronizarem suas fontes e aplicações de recursos, sen

do valiosa para clientes. que não ,podem tornar empréstimos .de rÓ,:,. ~.-" .."., ...' . .

outras f'ont.es e atraente para aqueles que podem tomar' recur
50S de outras fontes mas acham trabalhoso fazê-lo.

A comparação do montante de crédito financeiro susten
tado pelos bancos comerciais em relação ao nível de crédito
mercantil não-financeiro concedido por' empresas brasileiras

aos seus clientes, confirma a segunda razão a que nos refe

-,

rimos, bem corno, o argumento de Mehta •.

Adicionalmente, a divergência de. características e de

objetivos das empresas financeiras.e não-financeiras,ressa!

·ta de forma marcante a impon1mcia do crédito não-financeiro

corno instrumento de sustentação da atividade econômica no

As razoes expostas' até aqui saosuficientes para ju~

tificar, a ot~mização do nível de investimento em contas a
receber, como preocupação importante da administração fina~
ceira. Porém, se considerarmos a natureza monetária que ca

r
~.

!•....--i,
I

I
}

Brasil.

~acteriza o ativo contas a receber face ao contexto infla
cionário que tem.caracterizado, marcadamente nestes últimos
anos, a economia brasileira, a referida preocupaçio se tor
na mais 'expressiva e portanto impreterível.

12 "Administraçãodo Capital de Giro", cp. cito
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,

Para maior'.clareza da preocupaçao aqui assinalada, va

1e registrar o entendimento que estamos dispensando ao ati
vo monetário.

Dessa forma, o problema que emerge na administrãção

I
I
I

t
l

t
!
f

·1
. f

t
f
t

. 13' .
Seg'undo Weston, os ativos e passivos de uma empresa

sao clàssificados em monetários e reais. Os ativos monetá~i

os Sãb aqueles cujos preços nao são modificados pelos movi
mentos gerais de preços.

-~ , •.••.••. ..: ;': •. : <1:.1.

'/ ···,de·:contas.a receber em uma conjuntura Lnf'Lac.í.onâ.r La ;:corisi.:!.;...., ,.

te na diluição da consistência. econômica desse ativo, frent'e
à variável tempo •.

•

1.3' PLANO DA DISSERTACÃO I
f

I
i
(

O objetivo principal da presente qissertação, consubs
tancia-se em uma discussão relativa às necessárias~tações

.dos modelos clássicos de otimização. de contas a receber, de

'forma a permitirem a obtenção de decisões ótimas de crédit~
em um contexto inflacionário.

Consideramos inicialmente os modelos clássicos que r

versam sobre a temática contas a receber, buscando cobrir
as variáveis básicas de decisão, os relacionamentos funcio

nais descritos pelas mesmas e o proces~o decisório de otiroi
zação do nivel de investimento nesse ativo inerente a cada
modelo. ......

A segunda' etapa é representada pelas considerações teó

ricas relativas às a~aptações nece5~árias aOs modelos clas
sicos de" forma que mantenham suas validades quando estendi

..... - " .

.13 Weston,J.Fred,"'l'a..;ard'lheoriesof Financia! Policy",Journalof
Finance val.IOI n9 2, maio1955.
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das a um contexto inflacionário.

A 6ltima etapá da presente dissertaçio, consiste. em

um trabalho empírico junto às usinas siderúrgicas brasilei

ras, produtoras de aços laminados planos, com o objetivo de

verificar a política de crédito adotada para a comercializ~

çóo 'de,seus prod?tos, a preocupaçio das respectivas admini~

trações no que tange a otimização do nível ,de contas a rece'
'ber, bem como o ,tratamento dispensado à variável

;.,,":,",:,,"<:',·-,·nessaárea de decisão' financeira'~'"

-,

'<, •

-',
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rr , OTHnZAçÃO DE CONTAS ,A RECEBER

"Os homens priticos, que acreditam esta
rem isentos de quaisquer influências in
ielectuais, normalmente sio escravoS' d~
algum economista morto". - J.M. Keynes,
The,General Theory of Employment, inter
est and Money.

2.1 INTRODUÇÃO

A discussão relativa ao objetivo da empresa, quando
vista sob a ótica' financeira, ' é extensa e po

'-, • :.- y~,,~"', ':' .:.. -"«: ~.'.•. ;. ~.:

lêmica através da literatura financeira. A questão mais am
pLarnerrt.e debatida é quanto ao 'objetivo da política financei

ra constituir-se na maximização do lucro ou maximização da

riqueza dos acionistasl• Essa discussão parece emcrgir,prin

cipalmente, em decorrência das Finanças de Empresas,

área específica de estudos, derivar da Economia.

Segundo weston2, os livros sobre Economia, na

como

parte
relativa ã teoria dos preços, declaram ser a maximização do

lucro o objetivo da firma. Em outras obra~, cohforme o mes

mo 'autor, particularmente ao tratarem da teoria do capital,

esse objetivo passa a ser o da maximização da riqueza.

No entanto, há ainda quem defenda o,conceito de satis

fação em contraposição a,O conceito de maximização, ou seja,

de a empresa ter como objetivo alcançar lucros satisfatórios
ao invés de lucros máximos3•

Assumindo-se que o objetivo financeiro da empresa se
j~ a maximizaçã6 da riqueza dos acionistas, o que equivale
a,dizer do valor presente de um fluxo de lucro por açao, de

vemos levar em consideração, a durõ.;ão desse fluxo, o risco
inerent~,ã ocorrência de~se flrixo, além do processo de trans

1Solcr:on,Ezra,"Tec)riàdaJl..dministraçaoFinàn~ira ';&litora Atlas
2 ";estbn,J.Fred,"Finançasde Errpresas",Editorai\tlasS/A, 1969.
3 Sirron,HerbertA.""'Theoriesof Decision~'~a,.1dngin Econcmics ando
BeJ1avioralScienre",;',JrericanEconomic Revier..•., 1959.

S/1\1973.
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,A três primeiras áreas de decisões. financeiras, repr!:.
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ferência do mesmo aos acionistas.
,

o processo administrativo, na essência, significa to

mar decisões e, em ass Lm sendo, o administrador financeiro
defronta-se com quatro áreas d í.s't.Lnt.as de tomada de decisãct

( .

onde a sua atuação deve ser orientada à realização do obj!:.
tivo acima postulado.

t claro que, teoricamente, o capital de giro urna

i
I

.:.' ~.: ..>,.~...':~ <".~;~ .•"...~ I
avaliação e,portanto,peE I

1~
I
i
f

t
!
f

I
f

disentadas pelas decisões de investimento, financiamento e

~idendosJ ião objetos da atenção dos acionistas e segundo
4

!j.;';"" ..~';:"."'''' ..•. yan Hozrie , ess':ls.três .ca.t~9'0ri.a~.~ombinadas, ..permitem".:
construção de um modelo teórico de

mitindo a determinação do valor da empresa. A quarta área ,

representada pela decisão de capital de giro, tem. recebido

tratamento diferenciado e tem sido implicitamente consider~

da uma área de decisão separada das três áreas precedentes.

vez

definido corno a subtração do ativo circulante pelo passivo

circulante, está embutido nas decisões de investimento e fi

nanciamento à medida em que a prim~ira diz respeito à estr~

-.
'tura de ativos e a segunda abrange a estrutura de financia

5mento ~a empre~a • Todavia, se verificarMos os trabalhos re
lativos à estrutura de' capit~l, notamos claramente a exclu

são do passivo circulante de consideração e, por conseque!!,

cia, o custo ~é capital nao engloba o custo dos recursos ob

tido~'a curto prazo.
Outra evidência em fav9r do capital de giro corno quaE

ta área de decisão financeira é a preocupaçao levantada por

4 Van Horne,Ja'TeSC.,"Políticae Administ",:açãoFina,"102ira;'editora,1974
5 Segunc..1o Prof.~·naàir:úrA.Puggina,"Inàepcndentei-:-entedo Capital de giro
,oonst.ítuir-seem uma área êistinta de decisão financeiraou estar em
butida riasd~~ais áreas de decisão tradicio~~te aceitas,o fato e
que a sua acrní.ní.s t.raçáo t.elTIdeterrr.inadoo sucesso ou insucesso de em
presas"-doserniriárí.o'Decí.soesfinanceirasda ~"Presa em um contexto
inflacionário",EAESP-FUndaçãoGetúlio Vargas. novo 1980.

r
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Richard A. Cohn e :John .J. pr,ingle6, pelo fato de os, '.recen

f

·tes desenvólvimentos conquistados pela teoria financeira,"c~

mo o CAPM- "Capital Assets Pricingr·!odel n de Sharpe,Lintner

e Mossin e o "State-Preference Approach" de Arrow e .Oebrew,

nio terem tido ati o momento, suas aplicaç5es estendi~as as

decis5es de capital de giro. Argumentam,ainda, os mesmos' au

tores, que o CAPM representa um fundamento positi~o da natu

reza do equilibrio':do mercado de titulos, sobre o qual um mo

delo normativo de administração de capital de giro
ser construido".

poderia

. " .. . .... . ''l:,.; r,_'.~~.': '" ~', .,•.~\.'~"".;. o,: .~':.';';.':" ••. '-.' •.... .; •.• ;_ ':!.f:·.:;t!~.~··'.;:•.•.~ . ~_. :t:..1"-';.•,./;:)', .....,;.".;.• ;""'",.:,' -.;.,-,"0:'''',,;,,,,:;: .""...••.. :... ",

Uma v~z aceita a deci~ão de capital de giro como área

surge um ponto adicional a ser considerado, qual seja,o que~
.. distl~ta e ihdependente das outras tris áreas jã'~encionada~

tionamento da sua própria existincia. A questão levantada em
relação ã existincia do capital de giro, i decorrente do fa

to de o investimento em ativos circulantes, excetuadas as em

presas comerciais cujo negócio em si constitui-se na admini~
tração de ativos dessa natureza, pzopoxc.í.ona r urna menor ren

Entretanto a empresa geralmente mantém um nível posi

I
fr
b
t

t
f
r
f

tabilidade que o investim~nto em ativos de longo prazo.A par
di' d' h 7. sS6, o passlvo a curto prazo, segun o Weston e·Brlg aro ,g~
ralmente apresenta um menor· custo para a empresa. Somadas,e~

sas considerações parecem sugerir a manutenção do capital de

giro nulo ou até mesmo negativo, ã Luz do objetivo. financeiro
da empresa, conforme já postulado.

tivo de capital de ~iro, dada a existãnci~ do risco de
quidez que se .comporta inversamente ao nível de capital

li
de

6 Cohn, RichardA. e Pringle, John J., "Steps Ta..iard an Inte<?rati.onof
Corp6rateFinanciaI Theory",l':orkingCapital !·7anagerrent,h'estPublishing
Co.,19,77.

7 vestori,J. Fred e Brigharn,Eugene F., "fJ'lémagerialFinal1ce",Dr.iCen
Press, 1975.
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giro fuantido. Colocado de outra forma, quanto menor o nIvel

de capital de giro, maior é a probabilidade de a empresa

tornar-se tecnicamente insolvente em decorrência da incap'~

tamente vinculado com o nível de vendas obtido pela ernpres~

estabelecendo, segundo Ernest. l~. walker8, urna relação posi

tiva. Lembra vlalker, no entanto, que o volume do capital de

cidade de saldar seus compromissos a curto prazo.
O nIvel de capital de giro está, além do mais, estiei

giro exigido, depende não só do nIveI de vendas, variando
""~ ';".:-"'::";"':.'~~'~~~':'~i'~etamentecom 'él' ~tif~d~~;d;~"~~i~i'~t~~'çãô .em' '~':i:~~-,""'"..:':'<.1•• , .'".' .. r

i
ao" risco. Jt

ITodavia, a otimização do capital de giro visto de for
ma ampla e genérica admitiria a possibilidade' de duas,empr~

sas de igual porte, pertencentes a Uma mesma indústria, man

tendo igual nivel de ativo circulante e passivo circulante,

gerando idêntico'nivel de vendas, sustentarem diferentes

graus de.risco de liquidez, em consequência de diferenças
, t
i

I
l

na estrutura do ativo circulante e na composição e estrutu

ra de prazos de maturidade do passivo circulante.
Dessa forma, ainda que se atribua urna abordagem resi

dual ao problema, não basta a empresa apresentar um nivel
ótimo de capital de giro, é preciso que proceda a' otimiza

I
J
I

i
t
I

!
t
t

.çao de cada um de seus componentes~
Dadas as razões já expostas, vamos considerar o pr~

cesso decisório inerente à otimização de contas a receber.
A determinação do nIvel ótimo de investimento em .con'

tas a receber d~pende de uma clara compreensão do crédito

como instrumento disponível para a geração de demanda, da

intensid~de com' que .a empresa pode utilizá-la com esse in

túito e do grau de controle que pode ser exercido.

8 \';a1ker,ErnestIv.,"'J'o..iarda 'Iheoryof \';orkingCapitaltl,NorkingCapital
Managerrent,KeithSmith (org.)v.:,?stPublishingCO., 1977.

,"0', •.• __
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9Peterson , estabelece que a extens~o em que o cridito

deve ser utilizado para influenciar a demanda, depende do

número total de variáveis promocionais que a empresa contro

namento funcional básico de que uma política rígida de -cre

~

~

t
r
f
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t
t....
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L,
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I

la e dos custos relativos da utilização de cada uma dessas

variáveis.
Quanto à forma de controle que a empresa pode éxercer

•. ' ',' 10sobre o n~vel de contas a receber, Mao , traça um paralelo

com a administração de estoques, explicando que a empresa

pode exercer ~ controle direto sobre o investimento em es
:~ - " "." .:., .,:. ~~ _'• .J •

.tioque s , atravis da determinação do lote econômico e estoque
, -. ~:""". ~.-~.. , .. " .~. . -;"': . : .:. ' ..' .,..,.'

de segurança, com posterior ajciste da produção para adequá-
la aos níveis tidos como ótimos. No entanto, na ,administra

çãode cóntas a receber, a empresa pode estabelecer uma es

trutura geral para suas operaç5es ~ cridito, não podendo to

davia, forçar seus clientes a pagarem a vista se desejarem

comprar a prazo 'ou vice-versa. A conclusão oferecida por

<,

"Mao i de que o controle sobre o nIvel de qualidade das con

tas a receber i apenas indireto e pode ser' praticado com ba

,se na alteração dos prazos de venda, nos padr5es de aprov~

ção de cridito na política de cobrança para as contas ven

cidas. Ess~s variáveis, em última análise, constituem as va

riáveis promocionais mencionadas por Peterson.
A relação positiva constatada entre o nível de capi

tal de giro e o nível de vendas, citada por 0alker, ~ode
ser mantida como sendo válida entre o nIvel de contas a re
ceber e o nível de vendas. porim deve-se observar o relacio

dito reduz o investimento em conta; a receber assim como os

custos 'relacionadOs r podendo no entanto reduzir as vendas e

9 Peterson,D.E.,,nA Ql2l1titativeF'raIr€Workfor Financial Hana~t",
~ichard D. ll:win inc. ,1969.

10 Nao. Jar:esC.'l'., "ouant.í.ta+í.veanafys.í.s of FinanciaI D2cisions",
~1.ac Hillan & Co., 1969. ~',

, . ,
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o lucro lIquido. Por outr6 lad6 uma polItica demais liberal
,

pode levar a um aumento excessivo no investimento em contas

a receber e nos custos administ~ativos, podendo reduzir os
lucros, ainda que estimule as vendas.

A colocação acima é encontrada, implIcita ou explici,
tamente, na maioria dos trqbalhcz publicados que versam so

bre ~ temática "otimização de contas a receber",urna vez que

grande parte desses estudos exploraM os relacionamentos fun
I

cionais entre as variáveis promocionais, sugerindogeralme~ b
""""0 ,''',:'", ,:,';' ",' .'.' ".' ," ..... ,' '-,:.,:1, .~".v"o_ '.0 ..,' ••.. ; .,' ..... .: ':"i' "0 o.. ".,:" 'o;""",,--:,,-,,;t'-!.;·;"'-""/·'f

. te um quadro orientativo~ porém, nem sempre urna regra de de .

A abordagem de Van Hornell de otimização do nIvel de •z;
J.
f
k
r-

I
t

f
f
f
lto.

cisão.

2.2' O MOD~LO DE VAN HORNE

contas a recebe! pode ser considerada como sendo a
cional em finanças de empresas.

A formulação do modelo, encontra seú fundamento nooon

conven

,ceito de marginalidade proveniente 'dos estudos de microeco",

nomia. No campo de microeconomia, é estabelecido que urna

."

firma interessada em maximizar seus lucros tentaria expa~ ,

dir sua produção até que os custos marginais igualassem a
~eceita marginal, pois, a partir desse ponto o lucro total

passa a ser decrescente. Este mesmo raciocIri,ioestá presen
te na'análise de Van Horne ao definir que uma venda a crédi

r
t,
t

to 'é aceitável quando o custo marginal de sua efetivação for
menor ou igual à receita marginal decorrente.

No primeiro estágio de construção do modelo, o autor
analisa o relacionamento funcional entre o padrão de crédi

f

L
r--

to adotado por urna empre.sa, o nIvel de vendas e perIodo mê

li Van Hornev.rarres C., "FinanciaIHanagenent and Po'Lí.cy",PrenticeHall,
Inc., 'lhirdEdition, 1975.

i,
I
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dio de cobrança.
,

Ao desenvolver um caso .ilustrativo, Van Horne conside

.ra uma empresa cujo produto é v~ndido ao preço unitário de

$ 10, dos quais $ 7 representam os custos variáveis antes
dos impostos e incluídos os custos do departamento de crédi

te. Parte-se d.:lpremissa que a empresa atua ao nível de ven
da a crédito anua~'de $2,4 milh5es.

.r_ '.• ;'., • '.~ ,_o;!, ." :'.

Ao relaxar os padr5es de crédito, o que equivale a di

zer, aceitar solicitaç5es de crédito de clientes de qualid~

na

receita de vendas de 25%, ao mesmo tempo em que o período
médio de cobrança sofreria uma alteração de 1 para 2 meses.
Admitindo-se que os·atuais clientes manteriam o ITlesmocom

portamento no cumprimento de suas obrí.çaçôes junto à empre-

sa, que o nível de devedores incobráveis manter-se-ia cons

tante e, que a taxa do retorno exigida pela empresa sobre

.seus investimentos é de 20·por cento, o modelo ganharia a
seguinte configuração:

.lucratividade das vendas adicionais $3 X 60.000 unida

des= $180.000

nível atual de contas a receber •••..•(vendas anuáis) s~

bre rotação de con
tas a receber

$2,4 milh5es/12 =

)

t

$200.000

t
t

nível de cont.as va receber após a

alteração na política de crédit.o •.·0 ~~3 milh5es/6 =

$500.000

contas a zecebe r ad í.c í.one í.s ••••••• o .$300 o 000

investimento adicional em contas

a receber '.•... "..••...••.•...• $300.000XQ., 7 =

$210.000

,
In . ..;.



retorno exigido sobre O investimen
f' to adiclonal •••••••••••• ~~•••••••••• O,20X$2l0.000

$42.000

A decii:ão neste.caso, constituir--=.se-:-iana implementa-

. ção do relaxamento do padrão de credito, desde que a lucra

tividade das vendas adicionais superariam o retorno exigido

sobre o investimento adici6nal em contas a receber em
.•.. -

$ 138.000.
..Dessa forma, o modelo em referência sugeriria urna p~

<; •..10:.,:,:,.: .•..:, ... :,.,:.-,li.tiqa.,decx:edito mais ,liberal que' se determinaria. a partir
• '. • • - • • .', f' . . • ._• -, <.', ", ,_ ",0,. .'.'. -; .,. ~ •• ' • __ ", ::.... . • ,', ••• ,,"'.

, .
de sucessivos relaxamentos no padrão de credito até onde a

difêrença de $ l38~000 fosse reduzida a zero. Urna vez essa

diferença'atingisse o nível zero, a empresa alcançari~ o ní

vel ótimo de investimento em contas a receber.
No segundo estágio de Van Horne considera o mesmo exern

pIo ilustrativo anterior, poretn incorpora. a variável deve do

res incobráveis e duas políticas. alternativas. Conforme' se

gue:

Demanda'Adicional (%)

POLITICA POLITICA POLITICA

.'ATUAL' .. 'A B

O 25 35.

.1 mês 2 meses 3 meses

1 3 6

Período Medio de Cobrança
Devedores Incobráveis (%)

Aplicando-se os mesmos procedimentos anteriores, pod~
mos apurar a ~ucratividade das duas políticas alternativas

de credito con forrne r-ep roduz Lmos abaixo:

I'

'.~.. POL!T.ICA A POLITICI-\.B

vendas anuais $3.000.000 $3.240.000
4

'.
rotação de contas a receber

• r.:.edia-de contas a receber

.6,

$ 500.boo '$ 810.000
. 'I"

ti 1

=
i

t
I- I
!
I
!

!
1

.- - ,
" ""'. - !

I
i

\

.../

j

-··~t8.,~ .~ .'. ~jp.~ :~i .f"-.::';""'--~-7\.pl: 44. ~_4!,~!-.&f---'N"ft~!'t"*'flffr'E':r.;~%t;iI.iJ.--)""~"~.'9ii1,k)2-*4-;a;_.,~}J..I.hrf4._,...i*Ul •.#""'A:~_~_ \lffl"-I':''f4f,,· ..; -"1I\~:.t~'ttr-'t·i;::R'H'"p ...••: i WS;,fP?f. ''':F'' ...~ , Af'*t::1j-'
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• Lnve s tLme nt.o em' contas à receber
,

• investimento adicionaL (em· rela
ção aos $180.000 a t.ua í.s )

• investimento adicional (em rela

ção aos $250.000·da pOlítica A)

• retorno exigido sobre o lnvesti-
mento aàicional (20~) $ 34.000 43.400.•.•. ~.

• vendas adicionais em unidades

- (em relação à política atual) 60.000
I

~.

(~~ relação à política A)

• lucratividadedas vendas adicionais $ 18O • O O O

24.000

• devedores inCXJbráveis(% sobre'vendas) .$ 90.000
$ 72.000

$ 194.400

(em relação aos $90.000 da políticaA) 104.400

i

t
i
L

r
F
i·
r
I

• devedores incobráveis adicionais

(em relação aos $24.000 atuais) $ 66.000
• devedores incobráveis ·adicionais

.• lucratividade d~s vendas adicio-

nais menos perdas com devedores
.duvidosos s . ·114.000 (32.400)

Dessa forma,a lucratividade das duas pOlíticas alter-
nativas de crédito em relação ao retorno exigido sobre o i~
vestimento e apresentado de modo resumido conforme segue:

POLITICA A POL1TICA B

lucratividade das vendas adicionais
menos perdas adicionais com deve do
res .incobráveis, políti.ca atual em
relação. a A $ 114.000

~,
.a;, _ < A~, ,,:op;we 4. .-ti',. 4f' .

c v-

.' ;,.. ,_-.'l., •. "t M...-.',
. l

,
i" . --~.. _-~;-'--'
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lucratividade das vendas adicionais·

menos perdas adicionais com devedo

res incobráveis, política A em rela
- -.çao a B ($32.400)

retorno exigido sobre o investimen-
to adicional (34.000)

80.000

( 43.400)

·(S.75.800)

A conclusão alcançada por Van Horrte é de que o benefí

cré

"
- .

cio marginal decorrente do afrouxamento nos padrões de

dito da política atual em.direção à política A é positivo ~
portanto, aceito. Já um afrouxamento maior nos padrões de
crédito, representado pelo procedimento em direção à polít!

r-

I
I
I'i
<
I

t
Lr
I

.ca B não é aceitável devid6 ao benefícici marginal ser nega-
tivo.

, Além da qualidade dos clientes aceitos, o autor em re

ferência lembra que as políticas de crédito e cobrança en

volvem decisões quanto ao período de cobrança, desconto ofe

recidopara pagamento imediato, condições especiais corno. o
ajust~ do vencimento às temporadas de venda do produto pelo
cliente e níve~ de despesas de cobrança.

Van Horne estabelece um modelo de relacionamentos fun
cionais entre as variáveis acima mencionadas, afirmando que l

l
Li-~a soluçio 6tima obtida pela alteração conjunta dessas variá

veis define o ponto de equilíbrio ~arginal entre os custos
e'as zece í, tas.

A técnica sug~rida.para se· identificar esse ponto õti
mo é a análise de sensibilidade que permite a cada altera
.çâo ..dada às variáveis, verificar-se o impacto sobre .o Luc.rc,

,.,
".'"ir- ..•• -_.~
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conforme ilustração gráfica que reproduzimos abaixo: ., 1.

Cf)
<

.0z
w
>

C>

"·2,,~
&lU
~~o •.

. '0.0
00-::0
li>
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.-
I

_ 4 •••• _._~ • .-

X
Qualidade da Conta RejeitadaQualidade· da Conta Rejeitada

---
Qualidade da Conta ReJeit ada

X
Qualidade da Conta Rejeitada

....,
Observa-se acima que as vendas podem ser maximizadas

à medida em que inexistam padrões de crédito.definidos pela
empresa e, portanto,-pela aceitação de toõos os solicitan
tes de crédito e essa atitude extr~mamente liberal·oneraria

. ,
a empresa devido ao alto custo de manutenção de contas a re
ceber e pesad~s perdas com devedores incobráveis. No outro

f,
t
f

I

extremo, a·excessiva rigidez na escolha de clientes levaria
à pe~da de vendas e portanto à não maximização de lucros.

No mode~o apresentado, o ponto X indiçadonas abcis
sas dos gráficos cartesianos define o nível mínimo teórico
de qualidade de cLí.errt.e s a serem aceitos pela empresa, ou

I
t,
t.seja, o pqnto em que os custos e as receitas se igualam em

termos marginais.

2.3 O HODELO DE BIERHAN E lIASS

Um modelo alternativo para a determinação do nível de

""-- ....•.
,..•1t, . _ • ,-1••.0 .. ~:.s~ .."'''''f' • :.4:t,:4,.,e;;:.,t":.}"'-~a.;:,'t: - '~'f~~~.'hE&}-.P.r·~,,'t'W"'(438._:._ "t, •• ~.W?""!"~ ~.L.~~~,:,*,:, 4 •• "!f,,-t<if4i .••pi.;. f,*'i!e... Ct.'t;) ;..
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~
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Vendas (por mês) 200.000 $ 300.000

t
I
I:::
I

contas a receber, uti1izando .•.se õe uma abordagem c'onvencio

nal asso~lada a procedimentos de orçamento de capital i a
12presentada por Bierman e Hass • Inicialmente, sio' ana1~z~

dos os efeitos sobre o nível de 'contas a receber dada uma

alteraçio nas vendas e no período médio de cobrança, sendo

essas alterações resultantes de uma mudança na política de
cridi.to de Uln::lempresa. .-, .:

'A ilustraçio apresentada pelos autores pode ,er resu
roída conforme segue:

NA.POLITICA DE NA roLITICA DE

.. - ',' 'CRrorro ·····~rro··

Vendas (por ano) $ . 2.400.000 $ 3.600.000
Saldo de contas a receber $ 200.000 $ 600.000
Período médio de cobrança 1Mts 2 ~1ESES

No modelo desenvolvido por Bierman e Hass, dentro da
abordagem convencional apresenta-se com a seguinte configu

-. raçao:
-r

per iodo de cobrança
por unidade . t

Alr---------------------~r_--_,
A

•

B~.~--------~--------4_--~

o c

o
vendas
por unidade t

12 Bo J Harold J ~ E H s " .•.•...Int~u·--'-.•on to k.~"'•....."'.qen.0a1~ennan r.,· e e .•.~,= , iaS , P... J..UU A..I..J. .L''Uo'KÃ_

Finance" (1975)pp. 85-88.

'" •.•. ~. A
I.- ~3i~t$i ,•. ~;:u;ce<,.""'" . >iE!'.'t-~~",- .fi- iP,F _," (tl~ij''» 'li.' ..' .•

",
;s~" ••••.1 ....

-~
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onde,
• I .'•,

Ao = período médio de cobrança antes qe uma mudança na polí
tica de crédi.to;

.Al = Período médio de cobrança após a mudança na política r
de crédito;

.'r
I. 50 = '\fendasa crédito (por unidade de tempo) antes da mudan

9a na política de crédito;
' ..51 = vendas a crédito após a mudança na política de créditc;

Ro = contas a receber antes da mudança na política de crédi

·
t··f.!

.
.: : ?~.~.; t"':"'-, -"'-.:::,

to;
",1,1.. -", ~ .::-:~~:;...\~.~_ r'r ..' .:~~" _.~.~.',') .:'.~'-:. :.: .... _.".; •. ,:' • ,..•. ,: .•. ~: : ..•.' ..•,_,~~•...•..,: -,...\'iv:..''' ••• ,;. '~':'~_~"": •

r
i
L

;;
I No modelo acima, a área D representa o total de con

acréscimo

RI = confa a receber após a mudança na política de crédito;
e,

Ro = Ao 50
RI = AI 51

tas a receber antes da mudança e a área (A+B+C+D) represen
.ta o nível de contas a receber após a mudança na política

'de crédito.

Segundo os autores, a área C ~epresenta o
provocado nas contas a receber pelo aumento nas vendas, a
área A representa o acréscimo decorrente da dilataçio do pe
ríodo de cobrança e a área B é o àcréscimo provocado conjun
tarnentepor ambos os fatores. Esta área B, ilustrada por
Bierman e Hass, corresponde à explicaçio anteriormente dada
por lVrightsman, de que devido as contas a receber . serem
iguais ao cr~dito diário vezes o periodo de crédito em di
as, à medida em que ambos crescem, as contas a receber cres
cem mais rapidamente que qualquer dos fatores isoladamente .

. Após a apresentaçio do modelo acima, Bierman e Hass
passam a. considerar o custo variável por dólar de venda b e
o investimento em cont~s a receber I provocado ~ela mudança
napolitica. Desta fo"rma,este investimento consiste na di

".•.•.~.'l
~:

I

. 1 ,.
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lat~ção do período de cobrança e nas vendas incrementais ao

l
, .custo, ou .sej a e

1= A + b (B+ C)

de~de que A = So (AI Ao) e (B+C) = (SI

r = So (AI - Ao) +.b (SI-50) AI
50) Al,então

se admitirmos que b = 0,8 então: I
1
I

1=$ 200.000,00 (2-1) + 0,8 ($ 300.000,00 - $ 200.000,00)2
1=$ 360.000,00 '.~

Ainda que as contas a receber se elevem em $ 400.000,00
pela mudanç~ na política de crédito, ·0 aumento no
'ine~t~'~~sse ativ·ó·é de· $' 360. OOÕ ;·()'ô·•.··P~r-(;-Ut;~·lado·,···do'·
crés~imo de $ 1.200.000,00 obtido nas vendas, espera-se

f
f

,;:. : ..::- <.':. :.~ ".•1 ; .•..••:. c. ~'''.'': i
a f

ob t
ter um lucro incrementaI de· $ 240.000 desconsiderado os efei

t
I
i
~.

1.-r
I

investi

tos de devedores duvidosos.

Os autores estendem o modelo ·incluindo a consideração

aos possíveis aumentos de devedores duvidosos em decorrência
da adoção da nova· política de crédito.

Neste sentido, adiciona-se a suposição de que com a

I

l
mudança na política de crédito a percentagem de incobráveis

sobre vendas se eleve de 1% para 9%. Assim, considerando Ao

corno a percentagem de incobráveis na política anterior e AI

como a percentagem resultante da nova política, temos:

(l-b)So-AoSo= (l-b-ao)So= 0,19 ($ 2.400.000)= $ 456.000

f

I
e,

. .
(l-b-al)Sl= (1-0,8-0,09)= 0,11($ 3.600.000)= $·396.000

.Dado que com a nova política, os lucros esperados se
.reduzem, a sua adoção nao é desejável. A consideração impor
tante é de que a inclusão de .devedores incobráveis altera os
aspectos de investimentos em contas a receber. O valor de in
vestimentos em contas a receber inicialmente estabelecido ao
nível de $ 360.000,00, passa a ser' de $ 358.000,00 se cons í.de

rarmos Ao igual a 1%, pois:

.-
.'

'" ....,," -r, -'-:.:
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I = '~<i-AO)So (AI-Ao) + b .(sl'....so) Al

I = (0,99í $ 200.000 (2-1) + 0,8 {$300.000-$200.000)2

I = $358.000,00
t

(
~.

f
1
f
t

·1
~

'., .; ..ó:, o'. ,. > :o'. • r:e3:8::: :é:i:O:: ::::::::::~::~:::::::íL:' ::~:::·i::::::: ".,." 'j
tais de caixa e Urnat.axa de desconto de 10%, se a empresa I,
.assumir que o impacto incrementaI desta mudança na estraté
gia seri permanente, entio: f

1

I
f
I,

Finalizando, Bierman e Hass afirman que uma mudança
na política de crédito de uma'empresa pode ser vista como
um problema.de orçamento de capital e pode ser avaliada exa
minando-se seus {luxos de caixa incrementais. Assumindo- se'
AI ao nível de 5% e ignorando-se o imposto sobre a renda,no
exemplo desenvolvido pelos autores, ternoscomo desembolso

co

valor presente 'líquido = - $ 358.000 + ~
"t=l

. '$ "84"000
(l.lO)t

= $358.000+$84.000(10)=$482.000

A concLusâo alcançada por Bierman e Hass é de que 'co
mo o valor.presente líquido é maior que zero, a . alteraçio
proposta na política de crédito é desejável e que uma pro
posta de aLte'raçãona política de crédito é··tanto um probl.e
ma de orçamento de capital quanto a proposta de compra de
um equipamento. Nesse sentido, qualquer que seja a metodolo
.gia apropriada para avaliar uma proposta de compra de ativo
fixo, é também apropriada para avaliar uma mudança na polí
'ticade crédito de urna'empresa.

,.
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2.4 . O MODELO DE' '\'tRIGHTS!-!AN.

A de te rmí.naçáo'<do nível ótimo de contas a receber
d - bâs í d Dw W . ht 13·uma as preocupaçoes as~cas e ayne r~g sman ao

é

borar modelos dos' mais abrangentes em termos de relaciona
mentos funcionais de variáveis envolvidas no processo deoon
cessa0 de crédito.

'Wrightsman apresenta dois modelos, empregando a análi.

se de equilíbrio parcial ainda que entendesse a necessidade

de se dispensar'um tratamento simultâneo à taxa de juros c~
.~ ;.:-.,; "c"bradanâ ·.venda··a prazo' e' à extensão do prazo"co:ncedidO~'dada ;..,'.;,;,•.; .

a.interdependência existente entre esses dois fatores.

o primeiro modelo define' corno principal preocupaçãó a

determinação da taxa de juros ótima a ser cobrada pela em

presa no processo de concessão de crédito de seus clientes,
considerando as seguintes premissas:

(1) A firma é maximizadora de lucros;

(2)'A firma considera a taxa de juros de seus concor-
réntes como um dado;

(3) As venda e os índices de tobrança da firma - .sao
uniformemente contínuos sobre o tempo;

(4) O índice de rotação de contas a receber da firma

é virtualmente invariável às mudanças na taxa de
juros cobradas na venda a crédito. Os clientes
sens{veis à essa taxa respondem à $ua elevação pa
gando mais cedo este fato é compensado pelos cli
entes sensíveis ao valor das prestaç6es que atra
sam nos seus pagamentos.

Consideradas essas' premissas,' Wrightsman .formula seu
primeir?modelo conforma reproduzimos abaixo:

13 l·:rightsm:m,D..:ayne,"Optirna1Credit Tems for ,l..ccotmtsReceivables",
rlorkingC-apitallvlanagerrent,HestPublishing Co.,1977. I'

. ,

~..,
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LUCRO ESPERADO
SOBRE VENDAS .ii

íi = f S
lucro sobre
Venda ii

'.-: •..•• ;.•••• ,' t, +r:

" '

LUCRO. RENDIMENTO
. E CUSTO

ESPERADOS
VERTlCE

I

Custo de Manutencão
de Contas a Receber E

f.;;.r : .
Lucro liquido jj' + cR- E

~
Rendimentos de Juros
de Vendas a Credito cR

°c VENDAS
ESPERADAS S

NIVEL ESPERADO DE
CONTAS A RECEBER R

VARIAVEL DE
DECISÃO: TAXA
DE JUROS C

-,
VARIAVEl DE
DECISÃO; TAXA
DE JUROS C

R = f

/ VENDAS
ESPERADASS

NIVEl ESPERADO DE
CONTAS A RECEBER R

Taxa Otrrna
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do lucro

. Nível de Maximização
do lucro
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No gráfico A, as vendas esperadas (excluído OS" rendi

mentos de júros cobrados nas vendas a crédito) são mostradas
. ,, como função inversa da ~axa de juros. A firma perde venCl.as

to, permanecendo apenas as vendas a vista.Obviamente, o de

, -

aos concorrentes à .medida em que a' taxa de, juros é aumentada,

ou ainda, pela saíd~ de clientes do mercado. Eventualmente,a

elevação daquela taxa pode eliminar todas as vendas a crédi

créscimo naquela taxa provocará a situação inversa e no pon

to zero, o mercado é exaurido.

;" :.:.··<..·,·.,_'",·':,:..·.;.~9 gráfico ..B, :0 nível,esperaq9._d~ contas,.~a.re<:eber.",é·.:.t:,.. /.;.:.".

apresentado como função inversa da taxa de juros.Assumindo

se que o índice de rotação não é.alterado pelas mudanças na

quelataxa, a'função contas a receber relaciona-se estreita
"

.!• reente com a função vendas. As contas a receber sao zeradas
quando todas as vendas sao efetuadas a vista e situar-se-ão

ao nível máximo quando as vendas forem maximizadas.

No gráfico C, o.lucro esperado sob~e as vendas(excluí
dos os rendi~entos e os custos'de crédito)é. apresentado co
mo uma função das'vendas esperadas. A um ba í.xo nível de ven

das, ocorrera um prejuízo devido aos custos fixos de produ

çao. Conforme as vendas são elevadas os lucros também cresce

rao, porém a urna taxa decrescente devido aos rendimentos de

Fd.naLrnentie , no gráfico D, sao apresentadas diversas

t
I
I

, I

i
!
I
I
I

!
;
i=-:

crescentes.

funções .•' A primeira, lucro sobre 'vendas e relacionada ao .nf

vel esperad6 de contas a receber, sendo a mesma derivada ge~
metricamente .das trãs funções dadas no gráfico A,B e C. A se

~urida, cus~o.de m~nutenção de contas a receber é mostrada co

mo ,função crescente em relação ao nív~l de contas a recebe~
Esta função intercepta' o eixo dos cust.osao nível dos custos
fixos de manutenção de contas' a receber crescendo a uma taxa

crescente devido aos custos marginais crescentes que incluem

.....,... _....•lEi ::Sij. 4 , .!:.
t'A;.~ . i, f"!.,:!i'::"'+. ~""~.'!q"iI:.1:~;_.i~~':t:!J ,.4:""-\"",:::",:,, •.*.1;: ti-:-.,,:, ...4, ./lo' 5~p",?,!,,.~=:;:~".>.r.>...""lo-·:., ..s::;.:';;t ·,t.'" ,'-" "L .•,..~.•.•• <:'"'.~ '.
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ent~e outros 'fatores, juros e outros custos de capital. A I
i

'(2) A firma considera corno dado a extensão do prazo

terceira íunçio, rendimentos de juros de vendas a cr~dito ~

derivada da função con t as a receber do gráfico B. Esses ren

dimentos resultam simplesmente pe Lo produto da taxa percen

tual e o nível de contas a receber. Quando as contas a rece

ber atingem zero, os rendimentos se encontram em zero, qua~

do a função linear de contas a receber alcança a elasticida

l de unitária, os rendimentos de juros são maximizados e quan

do a taxa de juros ~ reduzida a zero, os rendimentos tambem
são zerados.

~:. {~; ~_"""",'~~ " h »; ', "!', ':-4 .. :" ,

A quarta e Gltima função apresentada no gráfico D, lu

cro líquido, ~ crucial. Esta ~unção resulta da confrontação

entre o custo de manutenção de contas a receber de um lado
e lucro total sobre as vendas e rendimentos de juros de 'outra.;.
o vértice dessa funcáo c.eterrrinao nível de contas a receber que

maximiza o lucro sendo que esse nível, determina no gráfico
" B, a taxa de juros ótima a ser cobrado nas vendas a cr~ditQ

Segundo modelo de Wrightsman objetiva a determinação

da extensão ótima do período de cr~dito a ser concedido ,pe

'la firma. O autor parte das seguintes premissas na elabora
çao do modelo:

(1) A, firma ~ maximizadora de lucros;

de seus concorrentes; ·1
!
i
f

"(3) As vendas e o índice 'de cobrança da firma sao .uní,

formemente contínuas sobre o tempoj
(4) O índice de' rotação real de contas a receber da

firma'~ inversamente proporcional a extensão do
período de cr~dito estab-eJecido. Os clientes, eM
m~dia,não pagam nem antecipado e nem com atraso
seus d~bi t.os ;

o segundo modelo de Wrightsman, bastante semelhante,
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Jao primeiro, apresenta como variável de decisão a extensão
#

...... . ~~.. ~',..- "

I
• L~cro liquido
I 11 +cR - E

...,~,~..<.\: ·..•...'·Lj<~.:":,._~ '; -.. "'~'.o::" .• ;":.:.., ..;....'.:;-.. :.;.1., .1 .'~ ,4'""; .~. •

do período de crédito nas coordenadas dos gráficos A e B,
eonforme reproduzimos abaixo:

- '
'lUCRO ESPERADO
SOBRE VENDAS i1

', ; .."." .: ,',:.. ,' ~',,,

LUCRO, RENDIMENTO
E CUSTO'
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VERTlCE

I

fi = f S
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"
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NI\'F:L ESPEflADO DE
CONTAS A RECEBER R
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I

I
I,,
I,
I
I

VARIAVEl DE
DECISÃO:
EXTENSÃO
DO PERIODO
DECREDlTO

VARIAVEL DE
DECISÃO:
EXTENSÃO
DO PERIODO
DE CRE'DITO T

= f T

Vendas a

X'
Nível de Maximlzacao
do Lucro '

VENDAS
ESPERADAS S /

NIVEl ESPERADO DE
CONTAS A RECEBER R

N.vel de r.~aximi zaçae
do lucro '

".No gráfico A, as vendas esperadas (excluídos os rendi
mentos de ju~os cobrados nas vendas a crédito) sao mostr?cas

agora como f:unção posi tiva da extensão co perIodo ce crécito po!:
tanto qualquer rrodificacão no período de créàito exercera mu

~

I
I

I
I

danças nas vendas na ~esma, direção.

No gráfico B,o:nível esperado de contas a receber é
~preseritado como função positiva da extensão do período de
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;Dada a premissa 4, a função contas a receber mantér.t

""1
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"1

1

j
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, --

crédito.

um relacionamento estr~ito com a funçãó vendas. Quando o to
tal de vendas é efetuado ã vista,:as contas a receber Se
mantém no nível zero, porém quando as vendas totais são ma
ximizadas, as contas a receber'variam positiva e linearmen-
te com·a extensão do período de crédito. Entre estes extre
mos, quando as vendas"crescem com a extensão do período, as
contas a receber crescem a uma taxa crescente. Isto se ex

":tê." ",.' ': '.' :'" .pl.icaOevido as cont.as a rece})e~.serem iguais ao crédito
.Ó: ~ .:: :" -,.: •.:. ~' uÓ,

diário vezes'o período de crédito em dias e à medida em que
ambos crescem, as contas a receber crescem mais rapidamente
que qualquer dos fatores isoladamente.

Os gráficos c e D são idênticos aqueles do primeiro

l-,modelo, com excessão da·terceira função do gráfico D, rendi
mentos de juros de crédito, que agora se apresenta linear e
homogeneamente relacionado ao nível de contas a receber.

Da mesma forma que no'caso anterior~ este modelo apr~
senta no gráfico'D, o vértice da fu.nçãoLucro Lfqu í.do sendo
que este ponto define o nível de contas a receber que ~axi

miza o lucro da firma.
!
J
L
i'
I
j

2.5 'CONCLUSÃO

.Wrightsman elaborou seu modelo de otimização de ·con

tas a receber utilizando como elementos determinantes, o

prazo concedido nas vendas a crédito e a taxa de juros
brada nessa modalidade de comercialização.

O modelo desse autor é bastênte abrangente, dado o nú

co

.mero de.variáveis envolvidas e a análise dos reLac.í.on amen

tos funcionais estabelecido entre essas variáveis e conduzi "

da de forma cl~ra e com muitacon~istência •
. .
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Van.Horne também explora os relacionamentos funcio

j
I

.~

{

I
i
I
t

A limitação dessa abordagem está no fato.de nao' pro
ver.instr0mento de decisão.mas sim, apenas sensibilizar a
administração quanto ÇlO direcionamento a ser adotado para'
se alcançar a otimização do nível de contas a receber.

nais existentes entre as variáveis envolvidas na otimização
de contas a receber. Ainda que comporte um menor número de

" -
variáveis, a abordagem marginalista de VanHorne é superior
i primeira por considerar a qualidade do cliente aceito co

-Ó: ..~', ••••• -. ,',: • t"
mo variável.determinante do nível,de contas a receber. Além~..... :" :'. . . '., ... 0,.... _ . . . .'_ . 0,' .:.,,: ; .1,

disso, Van Horne sugere um modelo para a determinação do ní
vel ótimo de investimento em contas a receber.

A segunda limitação constitui-se na'não definição da

A primeira limitação da abordagem marginalista consti
tui.-seno fato de a formulação partir da hipótese da exis
tência de uma avaliaçãc prévia de riscos que permita a com
paraçao objetiva dos riscos inerentes aos diferentes clien-
teso

taxa de retorno a ser aplicada. Oap.tor estabelece que esta
taxa poderia ser o custo de capital da empresa. 'Noentanto I

I

1

I
1-

questiona se a todos os investimentos da empresa deveriam
ser imputados a mesma taxa de reto.rnoexigida dado os dife
rente~ graus de riscos associados aos diferentes tipos de
investimentos •.Ao mesmo tempo Van Horne pert;e da pressuposi
ção d~'que o capital de giro da empresa está otimizado ex
cluindo-o de consideração ao abordar o assunto estrutura de
capital a qual em última análise determina o custo de capi

:I

t'alda emp:z;-esa.'
A terceira limitação e a maib importante, é a nao in

clusão do fator valor ~odinheiro no te~po. O relaxamento
dos padrõ~.~·de crédi,'to.ao provooar ~a. dilatação no período
médio de cobr~nça leva a um aumento no nível de investimen-
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to em contas a receber conf'o rme considerado por Van ~:-Horne
no entant~, a dilatação no período médio de cobrança repr~
senta diferimentos de 'recebimentos no tempo que se considc-

,I

I
rados A valor presente, certamente nao constituirão
suscetíveis de comparaçao.

bases

"
o modelo de Bierman e Hass que poderíamos denominar

de abordagem de orçamento de capital resulta de uma combina
ção entre a abordagem convencional e procedimentos de orç~
mento de capital. Deste modo as variâ~eis consideradas no
modelo""tonvencional talnbémo"sãó 'no'modeLo.de Bf.e rrnan e Hass""","'.-.
a diferença é que a ênfase é dada sobre a anâlise dos flu
xos de caixa incrementais resultantes de uma alteração na
política de crédito •.A introdução do conceito de margem de
contribuição leva a distinção'entre o aumento do valor de
contas a receber e a elevação do nível de investimentos nes
sa forma de ativp, aléM aproximar o modelo de Bierman e Hass

••• ao modelo de Van Horne. A inclusão de devedores incobráveis

no modelo e a descrição de um relacionamento positivo com o

A'abordagem de orçamento de capital se comparada aque
la apresentada por Wri~htsman apresenta como vantagem a seu
favor ~ possibilidade de operacionalização de regras de de

i
I'

I
I

I
1=
f
I
I
I

nível de vendas, 'permitem concluir que os autores deixam im
plícita a preocupação sobre a qualidade das contas aceitas.

cisão. Se compazada à abordagem marqí.na Lí.s t.aj. a abordagem
de Biérman e Hass pode ser conside~ada superior~ado que a .
aplicação da técnica do valor presente líquido, proveniente.
do campo das decisões de investimento a longo prazo, supera
a li.mitaçãó.atribuida ã primeira, qual seja, o valor do .di
nheiro 1;10 tempo.
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AVALIAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO
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iII. AVALIAÇÃO DE RISCO DE C~DITO

'"Os empresários participam de um jogo
misto de perícia e ~caso, cujo resulta
do médio pára os jogadores, não é por
eles conhecido. Se a natureza ,humana
não sentisse qualquer tentação em arris

"<. -car, não sentisse qualquer satisfação
(luc~o i parte) em construir urna fábri
ca, não haveria tanto investimentc,mera
mente resultado de cfilculos frios". -
- j.H. Keynes, the General Theory of Em

......ployment, interest and money.
• ••. ' •. ' -, '!,.", "!' '". o' •• _ .'. • '. "'4' , "O .~ .• " ,,' '. • ••• "", ',.: •• ':.. .' v.: '-';:: :,:....:... :. t" " I : ~ " .•r.' , •..•...

3.1 INTRODUÇÃO

genérica pode ser concebida como integrante da estratégia
A decisão de concessao de crédito analisada de forma

mercadológica da'empresa, dado o efeito expansionista resul
l
" tante sobre a curva de demanda.

Porém visto de forma mais específica, a decisão de

conceder ou não conceder crédito é uma decisão de investi
t
t

L
r

, .

mento à medida em que implica na'necessidade de se incorrer

em custos, na expectativa de obtenção de receitas futuras •

E, assim como em qualquer investimento, essa expectativa se

desenvolve no sentido de que as receitas superem os custos,
de forrna que atenda o retorno espe rado pe.la émpresa e a pro
habilidade da não ocorrência desse retorno caracteriza o

risco associado, ou seja, o risco de crédito.
o.

Conforme yimos anteriormente, a otimização do nível
o

i

de investimento em contas a recebe~ ocorre quando os custo~

e as rec.eitas gerada,s pe La concessao de crédito se igual~

rem em termos marginais."
. O conceito de marginalidadese.a~lica na decisão

contas a receber porque o montante investido nessa forma de

de

I

I
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ativo é determinado por uma série de decisões de crédito

consideradás individualmente onde cada solicitante represe~

ta um risco de créditO.

condições.
Segundo este enfoque,a administração de crédito de

.
t
•
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Dessa.forma, a empresa deve dispor, a priori, de um

modelo de avaliação de riscos de crédito suficientemente p~

dronizada que permita a .comparação objetiva dos graus de

risco 'atribuíveis ,a diferentes clientesl. Colocac.o de outra

forma, a empresa deve estratificar os solicitantes,de crédi

,to em categorias de riscos e definir previamente qual é o
• ~ .••• ~.: ,< o' ,_ .'·nível.de·risco aceitável~··

__ Face ao contexto acima, corno .avaliar o risco associa

do a cada solicitação de crédito ?
"
f

3.2 ABORDAGEM CONVENCIONAL··

A abordagem convencional é apresentada por Beckman e
2Bartels , que enfocam o problema do risco de crédito segun

do a õtica dos "quat~o c"; caráter, capacidade, capital e

fronta-se com trãs decisões qu~nto ao risco. A primeira é

quanto ao risco ser sufucientemente bom ou não para ser a

ceito integralmente~ Se o risco for considerado satisfató
l
'r
!

rio, a segunda decisão passa a ser quanto à definição do v~
lume de crédito a ser concedido, ou seja, o. estabelecimen·

to do' limite de crédito. A terceira decisão diz respeito a
definição das condições e prazos sob os quais se fazer esta
concessão. 'Para t.omar essas ·decisões, a aê..4Únistração de

cré4ito necessita de dados que 'podem se tornar d.í sponã ve í.s

a-partir da análise dos ,~'quatro c". .
;

IVan Home, JarresC. ,'''Política'e AdminiStrc.r-~?inanceira", 1974.
2 Beck:rran,Theodo.reN. e Bartels, Rübert,. "Cr~i::.s and Co11ections in

'lheory and Practi.ce",1955.
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,.'Caráter, compreende as qualidades de um risco de cré

dito que d~terminam a disposição de pagar um débito quando

de seu vencimento. Ainda que exista uma tendência a uma co,n

sistência entre uma pessoa ser dotada de um bom caráter mo

rale um bomc~ráter de crédito, os autores encontram uma

certa distinção entre esses conceitos. A título de ilustra

ção, afirmam serc0!1cebível um sacerdote destituído de cará

ter de crédito, por ser indiferente às suas contas, possuir

tudo que é admirável em um sentido moral. Em outro extremo,
.;.:".;.,..;~....admitir:.-se-ia igualmente concebível, ',um jogador:--'profissi~

t
i
r nal de baixo prestígio' social desfrutar de uma alta classi

ficação de caráter de crédito, pela virtude de uma forte de

terminação de pagar seus débitos no vencimento.

A avaliação do caráter deve ser feita à·vista de evi

dências e,a busca por estas evidências e sua avaliação cons

tituem um dos trabalhos técnicos do administrador de crédi

" r; ..:~~ •• ',t .1.;'
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A obtenção de'ssas evidências é possível através da

consulta ao registro de pagamentos mantidos' por outros cre

dores, diretamente ou através de organizações especializadas

como a DUN & BRADSTREET.

Capacidade, em crédito, é definida como send9 a habi
lidade ·de um indivíduo ou empresa pagar um 'débito quando de
seu venc í.merrt.o , . Um devedor é considerado um z Lsco pobre quan

. .
do, embora disposto a adimplir um compromisso, lhe.'fal·taro

dinheiro ou a habilidade de obtê-lo. '
.
;,. Particularmente, no caso de empresas, a capacidade de

ve ser analisada à vista do seu poder de gerar lucros,porém

não basta·a obtenção des~a evidência isoladamen~e,.pois o
lucro poderia já encontra*-se tot~lmente comprometido à vis

ta dos débitos existêntés -.Nesse sentido Beckman e Bartels
-recomendam que se analise principalmente o custo da opera

.~ .
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çao e.' as vendas da empresa; A· fonte de informação" sugerida
para a avaliação da capacidad~ sao as dcrnonstraç6es financei~
ras da empresa.

Capital, por sua vez,repres~nta a solidez financeira
de um risco, medido pelo pa+r í.môn.ío liquido da emp.resav Aí.rrda

que ao se conceder crédito haja uma pressuposição de que os
pagamentos venham a se realizar e que haverá urna continuida....

de de vendas, o capital é visto como aquilo que o credor po I·

deiia se apropriar a título .deressarcimento de seus crédi
.tos.... ..... ..: ~~ .

~
',' ·i·/~. ,~:,!,:'.•." )':<',: »-: ~..', , .
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Segundo os autores, capital representa urna garantia
nos casos em que os fatores anteriores, caráter e capacidade
venham a faltar. O capital é tawbém obtido das demonstraç6es
financeiras da empresa, porém.recomenda-se que a avaliação
seja feit~ nao em valores históricos mas sim a valores de
mercado.

o último dos "quatro cu, condições lo representa o ambi
ente econômico onde atua a empresa, Segundo·Beckman e ~ls,

a credibilidade de um cliente não pode Ser vista apenas sob
o ponto de vista dos fatores inerentes ao risco e sobre aqui
lo que pressurniyelmente se tenha controle, mas também pela

ó_

análise do ambiente em 'que estes riscos existem.
Nesse sentido recóm~~da-se que a administração de

dito deva manteF-se sensível e atenta à direção das mudança~
-cre

principalmente, quanto às condi~ões do mercado monetário em
geral.

Enfatizam os autores que a decisão ·final de crédito de
ve resumir-se em'uma situação de julgamento e não reduzir-se
a um mero cálculo. No en~anto, não i1egama necessidade de
que se atribua uma importância relativa a cada um dos fato
res de crédito at.r avé.s de uma ponderaçâo , Nesse sentido,sug~
rem'que se atribua 35% ao carãter, 30% a capacidade, 20% ao
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1
cap{~al e 15% ãs condiç~es~ ~a~o em que se supri~a este 61

\
I

1. !

buindo-se 40% ao carâter, 35% ã capac~dade e 25% ao

i
!,
;
I

I

timo, considerando-se a sua influência sobre os demais fa
tôres de risco, os peSos poderiam serredistribuIdos, atri

t
i
f
j
•t
1
1
l

1- ..., ;- .

A guisa de se fornecer um guia para a tomada de deci 1
I
I

1
I
!

tal.

sao, sem com isso ~retenderem reduzir a equaçio do cridito
à expressões mat.emáticas e assumindo transações no rma.Ls e

. .

a aplicaçio das mesmas condições a todos os riscos de cri
"dito' de úrnrnesÍnovendedor, Beckrnanee,Bartels.·.sugerem as .se·':'.-,;,:'-.

caráter + capacidade'+ capital = Bcxt'I risco de crédito
caráter + Capacidade+ capital Insuficiente= Risco de Crédito

,.
r

. ".- .. }
~
!
l

t!
f

1
1
t;

t
t

J
l
i~
f·,
j

I
1
J

I. ~.
.~

I
f

guintes orientações:

Regular

caráter + capital + Capacidade Insuficiente= Risco de Crédito
Regular

-:

Capacidade+ capital + caráter Fraco= Risco de Crédito Duvidoso
caráter+ Capacidade- capital = SUcesso Limitado
Capacidade+ capital - caráter = Risco Perigoso
caráter':"capital - capacidade= Risco de Crédito Inferíor
Capital - caráter - Capacidade= Risco Distintarrentepobre
Caráter - capacidade- capital = Risco de crédito Inferior
.Capacidade- caráter - capital = Risco de crédito Fradulento.

.."".

1
1
l

Finalmente, observam os autores que os ·..pesos, ou sej ar
a ~~cia relativa de cada fator, depende muito da em
presa. cedente, da concorrência, do tipo de cliente
muito, da'atitude daadministraçio de cridito.

A ab6rdage~ convencional apresenta-se de forma asensI

e em

'biliz~r a administraçio de cridito sobre os diversos fato
res que devem ser cons~derados na decisão de conceder ou
nao cridito. porim'nesta abordagem av.alia-se os fatores de
risco apenas qualitativamente e a sua adoção leva a urna

>.t-] F,

1~

_ • ",""L

'. ';t. I,



avaliação vaga e genérica do risco de crédito.

3.3 ANÂLÍSE DISCRHUNANTE

A determinação do montante de crédito a ser concedido'

a um solicitante é em 6ltima an~lise uma avaliação qualit~

tiva, porém a administração de crédito necessita de dados

A dificuldade em avaliar, à vista de fatores isolados
ou indicadores quantitativos,_

a administração de crédito necessita ponderar esses indica

dores com base em sua experiência e sensibilidade. Essa Po!!
-,', ..

deração pode ser implíci t.a ou ~xpiicit'~, porém a 'inêdida 'ém .::.. -Ó:':';

que haja a necessidade de se definir um modelo de decisão,

deverá se atribuir pesos a cada indicador de forma explíci

Neste sentido, a administração de crédito necessita
ta.

de um instrumento que lhe permita identificar os riscos de

crédito, ao mesmo·tempo distinguindo-os quanto ao grau de

significância para a empresa.
A técnica estatística conhecida como' análise discri

'3reinante linear é útilizada por Altman na construção do mo

delo de escore Z.
o modelo de escore Z é constituído de 5 índices finan

ceiros tradicionais, poré~, ao invés de aplicá-los 'um a ca
da vez, são co~binados e objetivamente ponderados. Os pesos

foram derivados de uma amostra de industrias de transforma
ção falidas e ~~aamostra equivalente (em porte e volume de

ativos) de empresas sólidas, amostraS estas referentes ao

período de 1946 ~ 1955, através da aplicação da análise dis

criminante linear.
O 'modelo tem a .sua'configuração dada pela seguinte ex

pressao:

3 Altr.:.an,EcrdardI. I'"FinancialPaties,Discr:üninantA.'1a1ysisI and the Pre-
diction of Corpor<1reBa.'1J.:rJpc:i" ,,}ournalof Finance,vol.n9 XXIII ,sete.~
bro, 1968. .~ ) I'
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..Com base no escore Z classificam-se as empresas nos

Z = O,Ol2XI + O,OI4X2'+ O,033X3 + O,006X4 +"O,999X5

"onde,
,

Z = ~score geral
Xl = capital'de giro/ativo total

X2 = lucros retidos/ ativo total

X3 = lucros antes de juros e impostos/ativo total

X4 = valor de mercado dos titulos e açoes preferenciais/pa§

sivo total

X5" = vendas/ativo total.
',.;' ,'., ..:, '(.. .~' ,

grupos de falidas ou não falidas, sendo as falidas aquelas

,que alcançam pontos inferiores a 1,81 e sólidas aquelas

pontos superiores a 2,99.
Na configuração gráfica apresentada no trabalho de Alt

com
,
I.
I

man existe uma área de superposição representando intervalo

onde podem ser observados erros de classificação.
Segundo o au-eor, a precisão do modelo' é 95% baseada em

dados de uma demonstração financeira- referente a 1 ano ante

rior à data da falência, sendo que o erro do tipo I ( classi

ficação de uma empresa como sólida quando na realidade já f~
liu) atinge 'aproximadamente 6% e o erro do tipo II (classifi

cação de uma empresacorno'falida quando permaneceu sólida) a

proximadamente .de 4%. A capacidade de previsão do m0gelo se
deteri~ra, segundo Altman, à medida em que os dados se tor
nammais remotos em relação à data da falência, de tal forma
que a precisão se reduz a 72% se aplicados os dados de de

mons~rações' financeiras de 2 anos anteriores aquela data.
4James Van Horne , ~presenta um exemplo de aplicação da

análise discriminante também voltada ao aspecto,da concessao

4 l-b'lta, Dileeo R., "l\é!rf'inistraçãodo caoital de Giro"; Editora Atlas
S/A, 1978. -
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A'metodologia ~ecomendada pelo autor ~ de oferecer

~
!
i
I
i
1
i
f,
•

I
I
f

1=.' j

j
J

t
II~
I
I
I
I
I

de crédito. Segundo este autor, .a análise ddscrí.rn í nante, as
, - . -semelha-se aos estudos de regressao porem admitindo que as

observações provenham dê dois ou mais universos diferentes.
Van Horne adota cornouniversos contas boas e más ,observando
apenas duas 'características de interessados na obtenção de
cr~dito: tamanho da firma e seu índice de liquidez sêco.

cr~dito em conta-corrente a todos os solicitantes, a ~Itulo

~ ;. -Ó: ••.• ,. ~'" ':~ '.

de experiênciÇl,em um período.qualquer. Após liberado o crê
di'tó/'observa-seo' t'ámanhoda 'empresa, seu índice de cliqui-·':·,.;·..·.
dez sêco e o comportamento dos p~gamentos do crédito conce
dido. Este último aspecto determina a inclusão do cliente
no grupo de contas boas ou más e sobre esses universos aplí,.'

ca-se a análise discriminante linear com duas variáveis in
dependentes.

Utiliz.ando-sedessas duas variáveis independentes,cons
t~tui-se objetivo a determinação da linha-limite que dife
rencie as contas boás ou mas, ou seja, a ~eterminação dos

"pesos da seguinte função discriminante:
f = a (x) + b (z)

onde,
x = índice 'de liquidez seCai

z = tamanho da empresa.

.~.
j"--

I
I
I

!. ,

Os valores de a e b dêvem ser estabelecidos de tal
forma que o valor médio de fg para as contas boas seja si~
rtificativamente maior que fb.para as contas más. Este con
ceito é retretado na iiustração abaixo, onde se relacionam
os va~ores da função discriminante e·as probabilidades de
ocorrência.

.j,
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VALOR DA FUNÇÃO
DISCRIMINANTE
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Nota-se na ilustraçio acima que o valor de fb ã menor

que o valor de fg e verifica-se também urna área de superp~

sição entre os dois universos. Segundo o autor, q~anto me

nor essa área, maior o poder de previsio da análise discri

nante.
o valor de a e b podem ser determinados matematicarnen

te a partir de da~os amostras mediante as'equaç5es abaixo:

a = SZ2dx ~ Sxzdz

onde,
Sxx = variância da variável Xi t

SzzSxx - Sxzz

-,

1
t
iL.b = Sxxdz - S xzdx

SzzSxx - sxzz
-I
\

t
.1
t

Szz = variância da variável z;
Sxz = covariância entre as variáveis x e Zi

dx. = diferença entre a media de x para as contas boas e rrBsi

dz = diferença entre a media de a para as contas boas e más.
r·.

Considerado esses.aspecto~, torna-se necessário deter

minar o valor míni~lo da fu~çio discriminante e utilizá ~ lo

como variável de decisio, ou seja ,càncec:ercréélitoas contas

-... ••••'Si_ •••"'''''I*!"'!!J"''~."•••••••-:-.;""t""",,,,,,,:,,,~...':"i.4f.~t» 'I'I",}~:'P.:p.,..~,:•••••.!'I'.: ~tf*"'~_'!:":.,:~.:R~~.~~;"'-'!"±.~lt~"""",~'l!'!!4'~.~'k-.r-'~'~'~~9"""""';"""'-.-. ..,••~. ~~t~:)~~,~S",:,~i:t>'lI"."';;!Jn:o""7"'l :=..•.,'I"'l:, "'''': '1""·'''•••, •••• ""!~.,..j:""'*'...,,'!'l?ii"". tt'""'!O.s;;::".,,:,.,""I!'5'~i"',~,",!·"':I!'!"--,""-~-"'· •••.•.....,.••••••.'"'."" •. ""% ••-..,"_· •••;:·· •••···jjJtA(""'·"";·-·1
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ccom valores superiores a·.f·e recusarem caso contráriol.o

A titulo de exemplo de aplicação prática, Van Horne a

presenta uma demonst~ação com valores para fi,adicionalmc~

·7
10

'.'

BOA OU HÁ

.ma

.ma
roa
má.•..~~." , 4· •••_ <.~.-.~:'__"-..-

má

boa

má
boa

boa

boa

boa

boa

fi

'i
1

I
1
I

-te a figura acima:

NOHERO DA CONTA

2

0,81

0,97
1,36

. 1,44
....... , '".,:,~.. ':'~"'·Io':'~::,·.:r,.:.:·.t....;·.;.· ...> •••• ~ ••••• '.~:. I·_.

-
• , ••• _. I"

12

11
4

1,65
1,77
1,83

1

8

5

9

2,12

2,19

2,34

2.148

1,91

i,
:,

Para valores abaixo d~ 1,65 e acima de 1,91 a discrimi

nação entre ~~ contas ã bem definida, porãm dentro desse in

tervalo temos uma área nebulosa. Ainda que reconheça a limi
tação, esse autor recomenda a utilização do ponto médiol,78

como discriminante mínimo, para efeito de simplificação no. .
exemplo acima. A limitação desse procedimento ~ a ocorren

~

cia do erro de tipo I e tipo II.
Um terceiro exemplo de ap1i6ação de análisediscrimi

nante ã aprese'ntado por Mehta 5 Este modelo, assim como o
.de Van Horne, visa determinar o c.;mportamento dos pagame!:.

tos futuros do cli~ntepelo cr~dito concedido hoje, sendo
..........................

5 "politi6a e Adwinistração Financeirah op. cit;

.9'* .su·
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que a inadimplãncia naoseria determinada necessariamente

pela falãncia do mesmo.

Metha parte da premissa de ~ue o gerente de crédito
considera duas variãveis,·

Xl = índice de liquidez seco (definido por caixa +con
tas a receber/exigível a curto prazo)

'- '

X2 = índice de rotação de estoques (vendas/estoques)

como indicadores seguros do comportamento das .contas a rece -. .";::' ~,',.' -, /

ber.

Para a determinação dos pesos a e b na função discri

minante linear o autor adota procedimento.semelhante ao de

Van Horne, ou seja, escolhe aleatoriamente 400 pedidos de
crédito durante um mês e concede-o a todos, na condição de

30 dias líquidos. No ato da concessão de crédito registrarn-

se os valores das variáveis Xl e X2, e observa-se o com~oE
tamento dos pagamentos pelo período de três meses. As con

tas pagas integralmente nesse período, receberam a classifi

~ação de IIbons clientes" e as demais, "clientes . inaceitã
veis". A partir desses dados .foram preparadas as tabelas a
baixo com base em 200 observaç5es da amostra inicial:

TABELA T ~DIAS E DIFERENÇAS·ENTRE AS H~DIAS

Bons InaCeitáveis Diferença
TN-1ANHO nl = 150 n2 = 50
Xl.! = Xli/ni

X2i = X2i/ni

0,31,2 0,9 Dl

1,5 D210,5 9,0

'.
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.•..
,TA'BELA'2 -' DADOS PARA' "AHATRI Z\·DE COVARIÂNCIA .., I

1
.~ I

Bons Inaceitáveis Scma I(Xli Xli) 2 70 15 85 S11
'(X2i X2i)2 427 120 547 S22

(Xli Xli)(X2i-X2i) 480 220 700 s12

...
. ~. ,,.. -, t" " ; •..• ~' .•.. ~. _. ~,,It.:•. ' ."," ',",' •.•. .

S12a:+ S22b'=-ri2
v. -;' ',•.... :. . "". .-.~,,"'. '.:--: ••..-a.. ,"

700a + 5476' ~ 1~5

A partir dos dados das tabelas acima e mediante a uti

lização das equações:
Slla + S12b = Dl 85a +700b. = 0,3

lores de y supe~iores a 0,87. No entanto 25% dos clientes

"Determina-se o valor de a='0,354 e b= 0,033, e conse

quentemente,
"y= 0,354 Xl + 0,033.X2

Para testar a eficácia da análise discriminante,Metha

aplicou a função discriminante linear apurada, à amostrares
tante e concluiu que 75% dos clientes classificadosIrrí.cí.aârrent;e

caro aceitáveismantií.veram-senarresrracateçorf.a.com valores de y

inferiores a O,62'e que 70% dos clientes inicialmente consi

derados corno bons, mantiveram-se na mesma categoria com va

classificados inicialmente como bons, apresentaram índices I~
I
I
I

Ir.
f - ,
!
I

y no intervalo de ·O,6.!a 0,87, este intervalo representa a

área de superposiçãó mencionados por Altman e Van Horne.

O uso da ~nálise discriminante na construção de mode

los d~ previsão de falências é bastante difundido, podendo
se atribuir o pioneirismo desta utilização a Altman.

No Brasil, ,podemos registrar a publicação de eois mo
delos' de previsão de falência basea8~s na análise discrimi
nante. O ·primeiro e de Kan í, tz6e o outro, do próprio Altman 7

6 Kanitz,SteoocnCharLcs , "Cerroprever falências" (1978)
7 Altman,Ecf,,~I.,Baidya,TaraK.N.,e Dias.Luí.s!·1anoelRibeiro ••Previ
são de Problc:nas FinanceirosernEir;:>resai",revistaÀdrninistraçãode
Dripresasda F.G.V. '.. .
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que àdapto\lo seu trabalho original 'àscondições brasilei

.
t

.:1

,
raso

Particularnente,' na aplicação de análise discriminq.n
te linear na decisão de concessão de·cr~dito, deve-se levar
em consideração algumas precauções. A piimeira consideração
é quanto a escolha dos fato,resimportantes, ou seja, deter
minar quais índices..financeiros são mais significativos na
explicação do comportamento futuro de pagamento do clierite.
t recomendável que os índices financeiros sejam independe;!

,:.""." 'fe~:'Em' decorrência dessa'precaução " Metha'útillzou osíndi":C,:".
ces de liquidez sêco e rotação de estoques, pois se tivesse
utilizado o índice de liquidez'corrente, esta~ia atribuindo
implicitamente, peso excessivo a variável estoques introdu
zindo viés no modelo.

Uma segunda consideração é quanto a forma de selecio
nar uma amostra. Van Horne e Hetha utilizaram a alternativa
,de, durante um determinado período, conceder cr~dito a to
dos os solicitantes. Ainda que este m~todo'seja o mais caro
'em decorrência dé custo e tempo envolvido,'é o maiE desejá
vel, pois, as observações serao extraídas de urna população
de solicitantes de crédito e nao de população de clientes,e
vitando~se a introdução de vi~s, pois a população, de clien

lo

tes resulta de um processo de escolha ou jqlgarnento anteri

oro
,A nível de'uma apreciação geral da t~cnica 'estatísti

ca de,análise discriminante, deve-se considerar dois 'aspec
. ~ -

tos fundamentais. O primeiro, ~ quanto a capacidade de pre
visão de um modelo construído com base nessa t~cnica. O se
qurido & quanto à minimização do custo total esperado de clas
sificação erronea, ou s~ja, a m~nimização do custo total es
perado da ocorr-ênc La do erro do tipo T ou tipo II.

Um dos trabalhos mais significativos nesse sentido ~

.•..-...,...~~--~,~A~.N~.~,~1-._;UW~-~'~.~J.~D:~,ry~e~.~._.~,~,~~~1..~.Q~q,~.-.~(~~)_L±~~.-.,~.~..~.-~~j.~~.r-'.,~~~~·_.~~'~,~~r.._~··~h~~'~,~~_rm:~}:ft'_~~:'_~'~,.F->~-..~~~~Y~~.-~..-..~j~~~j~~~'-'~*~e~.!-d-*S_c~~--~--~~>3~'
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outras que aquela da qual resultou.a funçio, por~m do mesmo 1
....•.•.•.••.....intervalo de tempo.eo teste de~alidação inter-:temporal.qué . i:.:

consiste na ap Lí caç âo da funçaõ em amostras obtidas de 'p_e.,., ; ,. ]'
1

ríodos posteriores aquele da amostra da qual se deduziu a

o de J6y e Tollefson8• Segundo-esses .autores, muito dos 'es

tudos base~dos na an;lise discriminante tem confundido

der de d.í scrí.mí naçâo co.m poder de previsio, ou seja, a dls

criminaçio ex-post pode fornecer um fundaménto útil para a

explicaçio do passado, mas' nâo fornece evidência sufuciente

para concluir que o futuro possa ser previsto.Joy e Tollef

son sugerem a uti11zaçio do teste de validaçio cruzada, ou
, .

seja, aplicaçio da funçio discriminante linear em amostras

extraída de períodos posteriores a 1965, nio se pode

buir~lhecapacidade de previsão ex ante.
Com r eLaçào a minimizaçio do custo tqtal esper.ado de

atri

.funçio.
A conclusio desses autores ~ de que o modelo de esco

re Z de Altman em seus testes, confirmou a capacidade de

discriminação ex post, por~m como nenhuma das amostras fora

classificàções errôneas, ocorrência de erro do tipo I ou ti

Zc = Ln . 92. C21
gl C12

I~
I
I
I
!

po lI, os autores recomendam que se utilize o valor crítico

Zc, que ~ dado por:

onde,
Zc = escore crítico~
1q: = probabilidade pr~via de classificar uma empresa obser

vada como.falida~
2q = probabilidade prévia de clasr-ificar uma empresa obser

vàda como nao fali~a~

8 Joy,O.t-1au.ricee 'Ibllefson,John O.,"On the Financialp'pQl.i.cationsof
DiscrirninantAnalysis",Journal of FinanciaI and QuantifativeAnalysi~
n9 10, dczembro , 1975.
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minante linear (um ponto dentro do intervalo de 'superposi

r' ';,."'. ", çãolque .mí.n.Lmí.z a O custo ,to,tale~perado decorrente da ocor
.~.. ': - •. :" ~ ';", -;::_;: ',_I. •

C12 = custo de class{ficação,d~ uma empresa ob servada .;tcomo
••• # quando falida;sol ida se encontra

C2l = custo de classific.ação de uma empresa observada corno

falida quando se encontra sólida;

Ln = logarítimo natural.

'A .ut,ilizaçãodeste escore crítico visa de~inir o pon·
'- ,.1

to de separação, ou custo, o valor mínimo da função discri

rência do erro' tipo I ou tipo II.
, 9 'Metha , de outra forma, reconhece a necessidade -nao .

de, se determinar o ponto de separação dentro do intervalo

, (em seu modelo, definido pelo intervalo entre 0,62 e 0,87

para os valores de y) mas sim de reduzir este intervalo, me

diante urna combinação da análise, Bayesiana e informações a

propriadas de custo.
Em 'sua abordagem,Hetha parte da supos Lçâo de que o g~

rente de crédito,' com base na sua experiênci,a, saiba, que

çao de seu produto é de 40%.
A tabela de eficácia'de discriminação de seu modelo

'90% dos pedidos de crédito são de clientes bons e 10% de

clientes maus, a~ mesmo tempo em que a margem de contribui

que reproduzimo~ a seguir,

" VALOR 1X) 'fi,."DICE ' 'proPOR;ÃO DEECNS ' 'PROPORC'.ÃO DE r-tnlJS

0,00 - 0,62 ° 0,75

0,62 - 0,87 0,30 0,25 ;---

0,87 e acima 0,70 O

9 Administração do Capital ,de Giro, op. 'cit.

, .
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t apresentada de'forma acumulada, dividindo o interva
,

lo indefinido (O,62 - 0,87) de forma a obter as frequências

acumuladas de clientes bons e maus em intervalos de 0,01.

VAIDR 00 INDlCE PIDPOIÇÃO AOl-1UIMll\ DE proro~.roACll1I.JIADA DE

(abaixo de).

0,062

0,63

o
O

0,75

0,77 f.
••• . ...

0,75 '0,1
• OI i'" •. " '.: .:': '. '.,' ~ ':":,." \.. .;':,: :.:' ~ .,f.

- .....

0,86

0,87

... J •• '.

'0,30 1,00

0,30 1,00
I

.
•

•

..
O quadro acima pode ser interpretado como que"lO% dos

clientes bons e 95% dos clientes maus tem um índice nao su

perior a 0,75".De outra forma:
Prob ( I 0,75/bom), = 0,10
prob ('1 0,75/mau), = 0,90

--,

ou seja, "A probabilidade de que·um cliente tenha um índice
.

menor ou igual a 0,75 i de 10%, dado o nosso conhecimento

de que se trata de um bom cliente".

-Segundo o teorema de Bayes,
prob (bom/I 0,75) = Prob (bom e I 0,75)

Prob (I 0,75)

, Pzob (I O,75/bom) P, rob (bom)= ----~----~~~~~~~~~~~~--~~~----
Proo (10,75;ban)Prcb.(1:x::rn)+Prob(IO,75/mau)Prcb(mau)

e desde que, Prc,b (bom);"O,9 e prob (mau)=0,1, ob t.emos

.11

,
,



PrOO(bcm;O 0,75) - (0,1) (0,9) =----~~~~~~--- 0,09 = O 49 '-_..!-_-.:..-- , f.

0,09 + 0,095
,

(0,1) (O,9)+(O,95) (0,1)

e como um solicitante c.e crédito só pode ser um bom ou mau

cliente,
prob .(bom/I O, 75) .+ prob .(mau/I O, 75) = 1

prob (mau/I 0,75) = 0,51

O. passo seguinte, na abordagem de Metha, é de combi

nar a probabilidade estimada à estimativa de custo. Deste

modo, se um cliente cujo índice discrim:inante é de 0,75 a

'.prob.abiJ,idade de pagamento. será .p,,4~_ se "o,crédit~ .nao ....~?r
c6ncedido, o ~usto,das vendas perdidas será de,
(rrargemde rontribuição)(volurrede cré?ito)(probabilidadede pagarrento).

ou, 0,196 X

caso o crédit6 seja concedido e posteriormente nao pago, o

custo de aceitação será

Como o custo de aceitação, neste ca so .em específico,é

s~perior ao custo' de rejeição não se.deve c0nceder crédito

a'clientes cujo índice seja igualou inferior a 0,75.

'1
I
I
I:

I
f

• I, I
I
!

(custovariável)(voltrrrede crédito)(probabilidadede não pagarrento)

ou, O ,306 X

A orientação de Mehta é que esse procedimento seja re

petidos p~ra'os índices de '0,76, 0,77, etc. Desta forma, se

não obtivermos um ponto de separação ótimo, pelo menos redu

ziremos em muit~ o intervalo de sobreposição •.
Adicionalmente, recomenda Mehta, caso o "intervalo in

definido" seja muito amplo para ser aceitável, deve se pro'

ceaer.a re-análise da função discriminante, verificando até
mesmo se a adição .de urna terceira variável (X3) aumentaria

-.

a ~apacidade de discrimi~ação.
A medida em que' este último autor prove uma estirriati

va do custo de aceitação e.custode rej~ição, fornece urna
estimativ~ do custo da ocorr~ncia do erro tipo I ou tipo I~

~'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-{2.)!P*'":':~.)~~.~~~,:~t::_:..,~~.~~,.;~:2~~. r,~.:::~?~~~~_._-;t_.~~_~9.~ :.~.:_:~; ~i~;-:;~]2:fN4~a,.~~ 'tf-4&>·-*?.•~~_Y~$3~?-*~t!'P.1:*~~:'~:~-';:.'.4~~o--.#TT'.. -. ,~.,.,-a_ -,".4.( ~,~.s;.~
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"porém não isenta seu modelo à critica de,Joy e Tollefson
,

quanto ao modelo ter capacidade de discriminação ex poste

não poder de previsão ex ante.

3.4 ABORDAGEr·1 DA ÂRVORE DE DECISÃO

, "

A decisão de concessao de crédito é de um modo geral tra

tada como ponto principal da administração de crédito na li

teraturapertinente. No entanto, ainda que o assunto seja ~
""xaustivamente' abor dado t'pox várias "autores ,! 'policos,são," os' .i Ó, "

que se ,preocupam em apresentar procedimentos que levem

uma operacionalização das decisões a nível de .rot.í.ne ,

A abordagem da árvore de decisão, aplicado ao probl~

ma de avaliação de risco de crédito, 'segundo Dileep MehtalO,

..
a

tratamento ~a Lrice.rt.eza quanto ao futuro.
Deste modo, segundo esta abordagem, existem três deci

···i
I

provê um enfoque sistemático passível de operacionalização.

o método proposto por Mehta para tratamento de

dos de crédito é denomi~ado "Process6 Sequencial de Decisãd
'I

e apoia-se em duas premissas básicas. A primeira, é de que
, .

como nem todas as informações relevantes podem ser ,obtidas

em tempo ou sem custo, nem todas as informações relevantes

são de valor na tomada de decisão. A segunda premissa é de

que a experiência passada pode ser eficazmente empregada no

soes que se pedem alcançar; concede r crédito, re jeitá-lo ou ,I

ainda, postergar a decisão' i vista da necessidad~ de obten

ção de dados adicionais. A escolha da melhor alternativa I,
( far-se-á objetivando-se a obtenção do custo mínimo esperadG

e •

Mehta equaciona ,'os fatores envolvidos na estimativa

dos custos de aceitação ou rejeição de 'lUID pedido, tal que :
" ."

10 ~Ehta, ní Leeps : "The Fo:r:mulationof Credit Policy r-bde.ls'~Manaqer:-cnt
Sclence,n915,'ou'tubro,1968~ ,

f,I
,i' -
I
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custo do investimento médio +

tusto de aceitaçio =
#

.(probabilidade de nao pagamento)

(custo variável dê produçio) +

+cust.o médio de ·cobrança.

Custo de rejeiçio = .(probabilidade de paqamerrt.o)(ma!:

gem de contribuiçio).
,.J

No entanto, o autor nao apresenta.a equaçao do· custo

Assim, Mehta apresenta o processo seque~cia1 de deci

.' ,..".,'.devadãament,o -de ...urnadeóisio~.afirmando :isto envolver' O.custo
•. '.' " •• , .• " :',., ' .• '. :I ,:

da obtenção· e do pxoces sament.o de um d'ado adicional e o cus

to esperado de cada medida subsequente que possa ser tomad~

acrescentando a dificuldade de exp~icar este último elementq.

.dado o uso de lógica indutiva.

são ilustrando-o através de um exemplo; exemplo esse que de~

taca muito um valor ilustrativo do que uma significância' em

pIrica. No entanto, segundo o autor, a desbriçio detalhada

da metodologia aumenta sua utilidade.
A .empresa que constitui o exemplo de Hehta vende um

produto com'receitas anuais em torno de US$ 3 milhões, com

um comportamento quase uniforme ao longo do ano, na condição

lizados até o 109 dia. Os pedidos variam de uma a cem por

.-
I
I
I

"li
j

.
de 30 dias líquidos, com desconto de 2% para pagamentos rea

cento e cincoenta unidades porém não excedem a duzentas uni
dades.· Apenas cerca de 10% dos pedidos sio provenientes de

clientes novos. ".

Cada unidade do produto é vendida por US$ 10 sendo que

a composição do custo. ê··dadapor:
custo variável (r.ateriaisrraisIrãode obra dí.ret.ae indireta) :US$ 6.00

custo fixo 2.50

margem de lucro 1.50



c'

marge~ de contribuiçã~ 4•.00·
,

~ processo de investigação ~ constituIdo por cinco
tágios, conforme desc~itos a seguir:

1. nenhuma investigação

es

2. experiincia passada
3. classificação de risco por uma agincia externa
4. referincias de outros credores e bancos

" .s. anilisede d~monstraç5es financeiras.

.. ;:- . .Segundo.o autor, .esse;proces~o~ :limitado aos cinco es
'- • .' h' .: • '.-: o,, L~": _'-,' ' .' ..,t0"~.' w .': < .', .'." ••••• w - ',' :"' • ,. ". >". : -'o' , ". ~'" ,'.: •••• ' ;'.', •• " ,', . i .: "

tágios acima,'devido a um pedido dificilménte exceder a US$

1.500 de tal forma que a incorrincia de despesas adicionais
inviabilizaram a .operação,'em seu exemplo.

o raciocInio implIcito no process~ de investi9ação ~
de que, a) o custo do proce~so de investigação ~ mais baixo
nos primeiros estágios e(b) a dem~ra e dificuldade de obten
çã.o.de dados cresce nos.últimos estágios.

Considerados esses aspectos, ~1ehtadescreve os crit~ri
, .

os para a determinação de categorias inerentes a cada está
gio, conforme segue:
Estágio 1. Nenhuma investigação (nenhuma categoria)
Estigio 2. Experiincia passada

a) - pagamentos realizados consistenteBom
mente dentro db prazo de um mês.

b).Razoável- prazo de pagamento frequentemente
excedido mas não tem sido necessiri
os, avisos de'vencimento além dos
costumeiros, ou o cliente tem dado

r.· uma explicação razoável pelo atraza.
necessidade de avisos pessoais forc) Pobre
tes decobranca ocorreu no passado.. o.'

e o crédito tem excedido o .perIodo
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de três meses sem explicações .sa

tisfatórias.

d) novos nenhuma experiência com o cliente.

Estágio 3. Classificações' de.-agências- (a empresa em questão
utiliza as classificações da Dun & Bradstreet).

a. Categoria A . Aa até E alto,bom e razoável;.
F até H - alto, bom:

".•. '

J até L alto.

".~ ,.\.' ''',0,,:, b~ .Categoria ..~, .': Aa .,,~té E -. limi tado;
1-' • • •••••• : • .;", " ....:, .... .'.. ' ,"

F até H - razoávele limitado,

J até L tx::m e satisfatório•

c. Nenhuma categoria .;daõos e,classificaçõesnão dí.spo

níveis.

Estágio 4. Referências - referências de credores, três a

a. Forte

cinco para· cada cliente.
_ quando todas as' referências sao al

tamente favoráveis e são feitas "

por bancos ou firmas de boa rep~

tação.
b , Satisfatório- quando a maioria das referências

são favoráveis mas uma ou duas

(particular~ente bancos) s~o de
pr~caução e os credores nao sao

bem conhecidos.

c. Ambíguo -maioria das referências sao desfa
voráveis ou muito relutantes em
comprometer-sei ou quando as refe
rências são apenas de bancos e in

"

cluem apenas firmas obscuras.

.- .•. #

.• .: -
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Estágio 5. Análise e Demonstrações Financeiras .'I~'

i,
1
~
J

1
,
A escolha dos Indices depende muito das preferi~
cia~ da empresa, ou seja, liquidez, viabilidade
financeira ou algum outro aspecto.

Segundo o autor, caso a empresa enfatize a liquidez
e a ~iabilidade financeira simultânearnente, pode ser utili
zada a função discriminante linear de Beranek, urnavez que
a mesma considera um Indice de liquidez e outro de endivida
mento•

. .

Fraco - valor do Indice menor que 1 indicá

- ,
I

I
probabilidade definitiva de pagamento
dentro do.pérIodo de 1 mês.

clientes subrnar-ç'í.na í.s com os quais .a
empresa teve dificuldades de cobranç~

c. Satisfatório- valor do Indiée entre 1.O e_2.5 - in

( .

I
dica pagamentos nem sempre pontuais
porem sem implicar em prejuizos com
devedores incobráveis.

Os critérios de classificação acima, segundo Hehta,f~
ram providos pela administração e com base nas fontes de in

formações e expe.riênciadisponIveis, resultando o quadro a
baixo:

f

!
f

I
I
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CUSTO
MEDIO,
COBRANÇA

CUSTO DE
ACEITAÇÃO

CUSTO DE
REJEIÇÃO

:1,00 3 8X.,
0,25
1,00
;.4,00

::'0,50
.:.,1,50
;. 3 00....., .
s .
~.:
v.

;:O 50
.~ J. ,; 1,25
: 8 00
I.' ,

..0,25
~'1 00,. ,
,.'8,00

*1 + 40X
0,25+0,05X
1,.00+0,40X
4,00+2,0 X

I

O,50+0,05X
1,50+0,46X
3,00+l,65X

0,50+0,08X
0,2'5+0,40X
8,00+3,3 ~

!

I

0,25+0,05~
1,00+0,40X
8,00+4,50~

4x,.
3,8X
2,8X

4X
3,7X

3X

4X
3,8X

2X·

4X
3,8X
1,2X

* x. é o número integral de unidades do pedido mais o número de unidadés entregues mas não pagas...** é difícil distinguir entre esta categoria e o pr í.me í ro estágio desde.que não existe nenhum meio de se·
saber se em caso de novos pedid~s o crédito foi concedido .sem qualquer investigação ou urna
foi feita para avaliar a experiência passada.

--~.~-

....

'"
I ............

PROB.DE PROBo DE PERIODO
PGT9 .INCOB!V\VEIS ~DIO

: CR~DITO

1. Nenhuma investigação 0,95 0,05 2

2. Experiên~ia passa~a
I a. Bom 1,00 0,00 1

b. Satisfatório 0,95 0,05 2

, c. Pobre **
0,70 0,30 4

d. Nenhuma .•.
:,

3. Classii-icélÇãode .agência
de infotmações
a. A 1,00 0.,00 1
b. B 0',94 0,06 2
c. Nenhuma categoria 0,75 0,25 3

4. Referências de credores
<, 1,00 0,00 15

:'1J'1 a. Forte .
.\ b. Satisfatório 0,95 0,05 2

;

c. Ambiguo 0,50 0,50' 6

5. 'Análise de demonstrações,
'. financeiras
r a. Indice discriminante -'2,5 1,00 0,00 1,

b. 2,5 índice 1,0 0,95 0,05 2
C. 1,0 índice 0,30 0,70, 6

;r' r, •

.pesquisa'



No quadro acirra,o custo detaceLt.açjic de pedidos da cate

goria "Estágio 1 j. ~ foi calculado utilizando-se a expressa0
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,anteriormente apresentada, tal que:

custo de aceitação = CO,OS)(6x)+(O.,06)(2/121nOxl+1,00.= 1,00+40,~c._

onde, 6% i a taxa de juros ~omptita~a como custo do investi

mento e $10 i o custo unitár.io relevante (ainda .que o re1e

vante seja o custo variável de produção dada a sua natureza
incrementa1) urna vez que este i o valor considerado para

t

'-.. ' '. f

I

descontar a fatura ou vendê-la a "Factor" (tipo de Lnst.Ltiu í,

ção financeira exi~tente nos Estados Unidos que assume a
••• • '-. ,",." .' ., ' • ':. ': • '. " ;. ..~ ••• '.- • .; -, : • ", ...:. .-.~. • '. .' I" .•... .-:". : .....':.. .: ::': " " .' :.,; • -"".

responsabilidade 'por transações a prazo, atravis da compra

das contas a receber"assUmindo o risco do não--pagamento).

O custo d~ rejeição para 'as solicitações da mesma ca

.tegoria,i dado por:

custo de rejeição = «0,95) (4x) '= '3,8x

Considerando um dado adicional de que o custo midio

desde que o custo de rejeição i,maior que o custo de aceita

çao para qualquer pedido' igualou superior ,a uma unidade
'(x~ 1) i 'a decisão deve ser de não rejeitar imediatamente a

so1icitação de crédito.

O s~gundo estágio de invest~gação,deve ser

do por ser o custo de, investigação de $,0,50, po si
realiza

do trabalho burocrático de investigar a experiência passada

i de $0,50, Mehta dá continuidade à ilustração do processo

sequencia1 de ,decisão, apresentando-o em forma de árvore de
decisão.

-so, me

nor que o custo de aceitação do estágio anterior. Neste es
,
It-
o •.!

C' tágio, se a expe rí.êncí.a anterior apresentar-se como bon, sa
I,

tisfatório ou nenhuma,cat.egoria, b peqido deve ser aceito,

pois o custo de rejeição i demais alto. "
Porém se essa experiência for p~~~iderada p6bre, o

cridi to deve ser -ç:onccdido apenas se 4 I 00'+2,Ox ,< 2 ,8x, ou

~-~~~~~~--.~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~~.~~_. ~.",~",~_~,~~~.·.,1~4~6.S~..Ç,.4~'~_~~,=,"_'_'._"~"_*~'~~'~~;__ *~'~~
," c' ..., .~-;- ••• • .••: •.•• :" • '1
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SI

(~seja,' somente deverão ser aceitos pedidos superiores a· 5 uni
dades (x '5). portanto, neste estágiO, qualquer que seja a
experiência'anterior re9'istrada,'todos os pedidos superiores
a 5 unidades, seriam aceitos.

aceitar
(1+ 0,40 x)

recusar
(3,8x)

solicitação

r Ibom satisfatório

....:....,.·A ...,. AI .",._..' ..'
aoeitação recusar aceitação recusar
(O,25+0,0Sx) (4x) (1+0,4x) (3,Ax)

.aceitação recusar
. (4+2,Ox) (2,8x)

aceitação recusar
(l,5+l,3x) (3,8x)

• : õ'

A questão que permanece é quanto ã determinação do cus
to de aceitação no segundo nível da árvore de decisão. Assu
mindo-se que a experiência passada da' empresa indique que,
sempre que haja necessidade de se investigar, 50% do te'mpo

tem pertencido à ca,tegoria "bom", 30% à categoria "satisfató
r,io", 10%' à categória "pobre" e 10% à "riovos pedidos". Isto
iridicaria que o custo esperado de investigação será:
$ 0,50 (custo de: processamento) +
+ (0,50)$ (0,.25+0,SOx)+ (O,30)$ (1;00+0,40x)+ (0,10)$ (1,50+l,3x)+
(0,10)$ (4,OO+2,Ox)= $ (l,48+0,475x),para x >5;

e,
$ 0,50,(custode processenento)+
(0,50)$ (0,25+0,SOx)+ (0,30)$ (1,00+0,40x)+ (0,10)$ (1,50+l,30x)+
(0,10)$' (2,8~)= $ (1,08+0,555x),para x ~ 5.

Desde. que 'em qualquer dos casos, o custo de investicra~-
ç~o.é maior do que o custo da aceit~ção irrediatade $ (1,00+0,40;.),

os pedidos deverão seraceitos~
Portanto, no p~oc.esso .de análise é necessário se conh~

cer o custo de processamento e a distribuição·de frequência



que a.p'robab í Lí dado determina para cada categoria em cada
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est~gio~ E~ta distribuiçio de frequ~ncia podê ser determina

da identificando-se o número de pedidos existentes em cada.

categoria.No exemplo de Mehta, o fator determinante da dis

tribuiçio de frequ~ncia ã a proporçao. do montante, ou seja,

se existire~ 4 pedidos no valor total de $ 100, sendo $ 40,

$ 30, $ 10 e $ 20, classificados respectiv.amente nas catego

rias, bom, satisfatório, pobre e novos, a distribuiçio de

frequ~nci~ seria de 0,40, 0,30, 0,10 e 0,20 e nio 25% para

• r •.••• :.

·cada categoria •
. .

-, .: ",:,1'""

Segundo o autor, o·fato de se considerar a distribui
çao de"frequência baseada no montante, distorce um pouco o

quadro, visto que o custo da cobrança é calculado com base

em número de pedidos e nio valor monetário de pedido3. No

entanto, argumenta o mesmo, que a grande facilidade de cál

culo ao nível agregado, parece compensar essa distorção.

Finalmente, Mehtaapresenta as regras de decisio ine

rentes ao processo sequencial e aplicáveis em particular,ao
exemplo desenvolvido, conforme segue:

A. (estágio 1) se o pedido for exatamente de uma uni

de, aceitá-lo sem investigação adicional.

to deve ser concedido.imediatamente~·

l-
i
J.;
J

1
·1
~
;

B. (estágio 2) se o pedido exceder a uma unidade, in

vestigar a experiência passada (estágio 2):

1. se a experiência passada indicar "bom", o cridi

2. se pertencer a categoria "satisfat6rio",deve-se
verificar a.classificaçio atribui da por agênci
as externas de informações, se essa classific~

çao pertence! a categoria "A", o crédito deve
ser concedido im~diatamente. De outro modo, de
v~-se soli€ita~ referêricias de credores.

3. Se a referência for classificada corno "forte" ,



conceder crédit6~
,

Se a classificaçio for da categoria B(estigio 3)
e a refer~ncia de credores (estigio 4) for dife
rente de .'Ifor.te"._será_Deces.sáriaa anâ l.Lse .de
demonstrações financeiras. Neste caso conceder
crédito apenas se a função linear discriminante
(de Beranek) for superiora 1.
se não -existir uma classificação de agências ex
ternas, uma referência de credores classificada

,.como-"satisfatório",permite a concessão de
:.•.:~'.•..;'.. ;.,! , .•·;·.~~l:'~· ~; ). . -;,..~ .~ ~:-:.. ,o .••• ". o" • ,.

cré
.dito de até 5 unidades do próduto. Caso o pedi
.do seja superior a 5 unidades ou a referência
.for "ambiguo", deve-se analisar as demonstra
ções financeiras. Da mesm~ forma, neste caso de
ve-se conceder crédito apenas se a função dis
criminante for superi?r a 1.

4. quando a empresa 'nãotivernenhuma experiência com
o solicitante, ela de~e investigar a ag~ncia e~.
t~rna de informações. Caso a agência mantenha
uma categoria A, o crédito deve ser concedido.
Caso contrárió, é desejável que se obtenha refe
rências de credores. Se a referência for:
• "FORTE" ~'conceder imediatamente o crédito,in

dependentemente da classificação da

•"AMBIGUA"
agência externa.
independente da classificação da a

'.

gência externa ser B ou nenhuma, ou
caso a referência seja "satf.sfatóri
o" e a agência não dispõe de classi
ficação, deve-~e empreender. a análi

"

se de demon~traçõ~s financeiras.Ne~
te caso conceder crédito apenas se

60 .
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" a função discriminante for supe'r í.or

classificação "B", táis regr~s recomendariam a obtenção de
referências de credores. Segundo o autor, esse paradoxo ~
ser resolvidO,pelO raciocín~o d.eque a:obtenção de referê!1,

.; ~ ': 'f":'~·· .':.~ . .' '.~' ,; :~" , , •. /"' ..•..... "-'- '" ',' ' .
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t

I

,
a 1. '

, O autor destaca um aparente paradoxo nas regrélsde de
cisão.acima,i medida em que.o.cr~d~to~i_concedido quando a
experiência passada com o ~liente i "pobre" e a classifica
ção da agência i "B", enquanto que quando a experiência pa!!
sada indica "satisfatório" e a agência externa considera a

, .

cias não a~~esce~t~ inform~ç5es muitop~rtinentes no caso
de experiência pobre. Enquanto que no caso de' experiência
"satisfatóriatt

,' o custo de "filtros" ,subsequentes i menor
,que o custo esperado de prejuízo com incobriveis e cobrança
pela concessão imediata.

Na avaliação desta abordagem~ Mehta coloca como vanta
ge~, a possibilidade de ,utilização eficaz da experLêric í.apas
sada e a facilidade em se implantar procedimentos inequívo
cos de rotina sem com isto diminuir as prerrogativas da adm

processo send6estitico riãoincorpora o "FEEDBACK" obtido

J

f=
J

',j I,

"nistração na formulação de políticas e efetivação de altera
ções de'ssapolítica. Como limitação da abordagem r-e ssaLta ~
se que as melhorias decorrem da experiência passada e que
portanto, somente a longo'prazo tenderi a ser ótima e que o

com a implantação da política. .I

3.5 CONCLUSÃO

Â nível de uma .apreciação geral das abordagens para a
avali~ção do risco de'c~ªdito, a aborda~em tradicional de

'.Beckman e Bartels, ainda que nâo sugira procedí.ment.o s opera
cionalizivei~ € de grande import5nc~a, i medida em q~e esta

....•.~'

'I. .~.



- ~ -concessao ou nao d~ cr~dito. Desses fatores, os "Quatro C~"

I,
n "

)
I
'~l-
i
j
~
I,

1

I bclet:eos fat.oxe s 'que devem J~:erconsiderados na decisão de

de cr~dito, três se referem à empresa em si, enquanto que o
quarto, "condiç~e~", ~ referente..i .conjuntura na qual_a_ em
presa está inserida. A consideração ao fator "condiç~esn,r~
presenta a dinimica neces~ária a avaliação de risco de c~i

operacionalizáveis
•• '1" •. ;.. . ",", » , .' •••• ~. • '. •••• •

dito.
"A abordagem da"análise discriminan.te e a abordagem da

árvore de decisão apresentam como grande vantagem a facili-

atuais da empresa cedente ou da copjunturanao corresponde-
rem às condiç~es passad?s, as quais foram consideradas na

" . -tal que, deforma segura, a administração possa delegar co~
pe t.êric í.a aos níveis subalternos para a tomada de decisão·
Ambas as abordagens, por incorporarem a experiência passa~~
na concessão de crédito, sofrem a limitação de nao retrata
rem a magnitude ·real do risco, à medida em que as condições

obtenção de tais instrumentos.

I

-.

.-.j
I



• I .,'.,,' . "

1,
"<

"'
," ~i

, ,
1.- 1
t
1

..... •.::..;~. .~ '''. -: .. ' .'.,. . "'.. ~- " •...•.

"ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER

",j,

j

(

',"

'I

-,



."""'••••_. __ •• -... ••••.•••~ __ .;_.•••••__ ••.•••••'-_ .••••·•••••••.•·.""·t.,•••••••••~_. ••••._ ••• ' ••.•.••.•.~.~~.-.......,;~-=...-.-;...,.~~ ...__ ,.-~-~~.~_ ...'.

u·

" .A.espécie. humaf.l.a.l..de acor do com a me
lhor teoria que posso formar a res~~~t~
i composta de duas raças distintas; os
homens que tOr.1amemprestado e os homens
que emprestam.1I .

- Charles Larnb (1775-1834)

IV,,' 'ADHINISTRACÃO DE 'CONTAS. A' -RECEBER
,

4.1 INTRODUÇÃO
Ó: •." ••.•.. '::.' •• ", '~." -Ó;:

,
.<.~'::~:'.:,:..•:.., ",,,-_·:#,l., ~ . .:':~~ ".':,.- \.: .......•.. ..: '-.,' • f.;.

r~_administração de contas a receber.pode ser subdivi

dida em duas fases distintas; ~ 4e concessão de crédito e a

A primeira fase, que constitue a administração de cré

dito, é crucial, pois é, principalmente nesse momento, que
d d d . - 1a empresa exerce seu po er e ec~s-ao.

de cobrança.

A afirmativa acimã é convergente à declaração de po

.pel12 de que a melhor forma de se evitar problemas de ccbr~

ça é, em primeiro lugar, evitar a concessao de crédito a de

I
r.. I

I

vedores incobráveis em potencial.
A ênfase que se estabelece quanto a importância da

,

I

1=
\ I.;I

J I
'1
I

1

t
II,

I

primeira fase da administração de contas a receber, no en
,

tanto, não deve obscurecer a importância da segunda fase
dentro do processo. Isto porque além da administração de co
brança fornecer informações imprescindíveis na dinâmica
administração de crédito, a ·gestão sobre, principalmente

da

contas' vencidas e nào pagas, determina a minimização de pr!;.

( juízos com incobráveis. Posto de outra forma, quanto maior
o tempo decorrido de 'vencimento de uma conta, maior a.prob~

bilidade da mesma tornar-se incobrável.
'I'

...... - .....
1 Hehta,Dil~ep R., "Adrní.n.ís traç ao do Capital de Giro"·. 1978
2 popell,Steven.D.,"Effectively Manage Receivables Td Cut

Costs li , Harvard BusinessReview; janeiro-fevereiro,1981.
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-.Ãoicionalmente, a açminis~ração décontas a receber

interfere hão só no nível de investimento' da, empresa nessa

forma de ativo, .mas .também no nível de investimento em cai

tenção de investimento na·for.ma de contas a receber ou

xa3
cai

xa e estoques, uma vez que a concessão de cré'dito represen-'

ta a'decisão de manter-se recursos na forma de estoque ou
, .

contas a receber, enquanto que ~ cobrança determina a manu

·Ainda que a interação entre as duas fases da adminis- I,
o!;'
f
ij

'- , .'.:-.r:.-'.-'

tração de· contas. a receber, exija a consideração simultâne~
-'consldera:rerno':";násseparadamente ~-:,:.;,.'... :'..""'-.i·, ,:'~",;,~ '.,., ••....• " ,.,;;c':"";:' " ,., ..••

Um limite de crédito, representa um teto máximo apr~

ximado de operações a crédito que podem ser cond~zidos com
determinado cliente sem estabelecer um nível de z í.s co supe-

..
4.2 ADMINISTRACÃO DE CR~DITO

4Segundo Beckman e Bartels , existem três importantes

e virtualmente inseparáveis decisões de crédito. A primeira

decisão, diz respeito à concessão ou nao de crédito. A se

gunda decisão, refere-se à definição: dos ~ermos e condições

:em que o crédito será concedido. E, a terceira e muito im

portante decisão é relativáà fixação ou determinação de um

'limite ao crédito ao ser concedido.

Colocado de outra forma, o limite de crédito' deve ser
um valor que incorpore as vaz-Lâve í.s 'objetivas e subjetivas

utilizadas pela empresa para retratar ou dimensionar o ris
co de crédito atribuível a cada cliente em particular.

rior àquele considerado como aceitável pela empresa.

3 "Adírinistraçãodo '~")italde Giro". op. cito.
4 Beckrnan, Theodore N. e Robert Bartels, "Creclitsand Collections in

'lheory and Practice, 1955.

. .-
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.; o objetivo. do administrador de crédito é impla'~tar um
#

sistema a'fim de encontrar .0 método mais eficiente para apr~

var o mãximo ·de vendas a crédito com o mInimo de ris~05.

A emp resa , ao estabelecer um sistema de concessão de

crédito com base em limités ~e crédito definidos para cada

cliente, passa a exercer a administração. por exceçao, ã medi

da em que tal estabelecimento represent.a a implantação de

sua polItica a nIvei'~peracional e em base rbtineira.

Adefinição desse sistema, conforme Beckmane Bartels6,

, ", "., ",','. . ...•..
1:

... , ·1

I
L

pode ocorrer segundo a abordagem financeira ou segundo a a

bordagem dá necessidade do cliente.
" A abordagem f í.nariceã ra é baseada exclusivamérite na ca

pacidade de pagamento do cliente ou cliente potencial sob a
,

.nálise. A implantação de um sistema de concessão de crédito

s~gundo esta abordagem, pode ocorrer como resultado da ado

ção da abordagem convencional, aboz daqern da análise discrimi
nante ou abordagem da árvore de decisão para a avaliação' de

risco de crédito.
i

I- IA abordagem da necessidade do cliente representa o es

tabe1ecimento de limites de crédito a partir do conhecimento

da disposição de compras do cliente.
No entanto, segundo os "mesmos autores, a nIvel prático

as empresas tendem a utilizar uma forma combinada de forma a

não pe~derem vendas para a concorrência pela fixação de 1imi
•

te de crédito aquém das necessidadese não permitir a expansão de sor

denada do nível de atividade do cliente pela concessao de

crédito além das necessidades pleiteadas.

5 Aley.anderHamiLtion Institute,:tné.,"O Hà!1ua1 ôe Práticas t-:oàemasde
Crédito e Cobrança'",!-:odem Business P.er.:crts,1976.

6 "Creditsand CcüleC-...ionsin T.t"leoryand Practioe",op. cit.
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'1::-" Jünda'que o limite de cr'êd.í t o estabelecido segundo a a

bórdagem financeira; isoladamente, seja uni valor aproximado

I,
i
I
t,
I

I
I
1

I
i.,
I

da provável capacidade de pagamento do cliente, é recomendá

vel que ao se determinar uma diferença significativa .entre.

este valor e aquele det.e.rrní.nado pelas necessidades do' clien

te, a empresa obtenha, sempre que possível, garantias reais

para dar cobertura. ~ importante lembrar que nem sempre a a

presentação.de gar~~tia~ representa um custo financeiro ex

p~ícito ou implícito para 6 cliente e portanto nem sempre o

cliente se op6rá a atender tais solicitaç3es •
• ',' !.• : •. ', • ••-e- .•. " •.••• ,.,' .•• " ,"'._~ '.; •. - • -,,' .~. ~ ~

A adoção de um sistema.baseado em limites de crédito

apresenta corno atrativo a facilidade operacional decorrente

da possibilidade de de~egação da decisão a níveis hierárqui

cos inferiores porém, esta mesmo fato traz como ~conseauen. ..-
cia fiatural, a possível redução de contatos com o

dentro da dinâmica dos negócios.
cliente

4 • 3 . ADMINI STRAÇÃO DE -COBRANCA

Uma vez estabelecido o limite de crédito ao cliente e it
I
I

após a·sua utilização pelo mesmo, a empresa aguarda a matu

ridade da conta, na expectativa de convertê-la em caixa.

A princípio, à medida em que o cliente efetua o paaa- --
mento no vencimento, a cobrança não necessita exercer sua

,
gestão a nao ser informando a área de crédito do evento,pois
·tal informação é relevante em casos de eventuais futuras e

le~~ç6es d~ limite de crédito7•
Na eventualidade da nao ocorrência do pagamento p.oven

cimento da dívida, a cobrança começa a atuar buscando conci

liar p~eocupaç3es relativas à minirnização de atrasos e con
.'

tas incobrã~eis e rninimização de perdas de vendas futuras.

7 Ccsde gt1'2 o titulo não·tenJiasido pago a agências bancárias, conforrm
consideradomais,adiante.

qSf4':W:;I.;.i1~P,*, ~'f..;Z:;:;. ,i,,!," .~,::,Q4@:;9* ;1.>._",,,.. . • A-H';W!·-··J4 C , ,~ ' •••• !4'.1
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Nesse sentido, estabelece James C. T. Mao ...1 a'admirii's

tração de~ontas a receber deve decidir o quanto despender

,i

1
\

I
I~em dinheiro e esforço de cobrança, o que equivale a dizer,

decidir se a polí t í.ca da empresa _~c:~_e:se! tolerante o~ rígi

da.
Uma política tolerante de cobrança, conforme Mao, dá

infase soenvio de cartas e contatos telefônicos; uma polí
tica rígida enfatiz~/~isitas pessoais, aç6es lega~s e o uso

de,agincias de cobrança. Esta definição de política desejá-

t
I

'I

~.' ..;.,' ..
vel, explica,esse'autor, depende do g~au de intimidade

~.;:',: .
com

•••••• .:: •• ;'~.: _.'.', :.' i-Ó» W' ~; •• :•• ~'. " ,._.Ó: ,." -Ó, ,:,,, ,.,.-

que se relacionam as vendas, os prejuízos·com devedores
: . • "0 =,» Ó, t. -' '.. ,.\." , ";_ .. ' t

in

I

II~
cobráveis e os esforços da cobrança.

o relacionamento dessas variáveis é colocado por Mao,

de forma ilustrativa, descrevendo uma situação onde o admi

nistrador de contas a receber está considerando 5 pol~ticas

Sl.~.SS' respectivarnen~e, com sentido crescente' em

de rigidez.
Nota-se na 'ilustração abaixo, que para uma dada polí

termos
de cobrança e 5 diferentes padrões de crédito; Cl •••CS e

dito aumentaria excessivamente os prejuízos com devedores

,I
I
I
I

'j

!,~

tica de cobrança, um padrão exageradamente tolerante de cré

incobráveis, enquanto um padrão demais rígido reduzirá ex

cessivamente as v~ndas. '

oa:
o
;:)
.j

\ .
".1

!

j

('

PADRÕES OE
CREDITO

" .

8 Hao, JarresC.T.,"Q-uantitativeAnalys.í.s of Financia! D8cisions", 1969.
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", No exe'mplo apresentado, a política de cobrança C) com

bina à adoção do padrão $3 de crédito, é a que resulta em
maior lucro, ou seja, representa a combinação que' maximiza

.o· lucro em relação à .cobrança e .ao _c.rédi.:to.De ssa forma, a

política C3 representa a recuperaçaomãxima de contas venci

das °sem indevidas perdas de.bom relacionamento com os clien

tes.

:'., ..:.:

'."Os p'r-ooe dLmerrt.os de cobrança enunciados acima, repr~

sentados pelo envio de cartas, contatos telefSnicos, visi

'.',tasopesso?is,_adoção de aç~eslegais ~ ouso de ag~ncias ex
. '. I' -, . ~ •. ~- ••. . _-. • r- -'.. .1' '. '-. .;. .' " •. I " ". "0; ': .- • ••.. ~ ~-. , .>:','. .

ternas de cobrança, dentre outros, traduzém-se em custos p~
ra a empresa'. porémJ em um dado intervalo de tempo, quanto

maior o montante gasto, menor a proporçao de contas incobrã

veis .e menor o período médio de cobrança, outros fatoresman
9tidos constantes •

Van Horne afirma as relaçõe~ acima nao serem lineare~

pois é provável que a~ despesas iniciais de cobrança prov~

quem pequena redução de contas incobrãveis e que as desp~

~as' adicionais exerçam influ~ncia maior sobre esse montante

No entanto, além de um determinado ponto, despesas adicio

nais tenderão a afetar muito pouco o volume de prejuízos de

correntes de contas incobrãveis.
O modelo abaixo apresentado representa uma relação hi

potética descrita entre' as despesas de cobrança e o nível

de prejuízos com contas incobráveis, podendo estabelecer-se

uma relação semelhante entre essas .despesas e o período roé

dio de cobrança.

"

9 Van Home,JarresC.,"Políticae AdministraçãoFinanCeira"I 1975.
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PONTO OE
SATURAÇÃO

DESPESAS DE
COilRANÇA

I'

I!
\L' i
"i/ '.

!I':

o ponto õe saturação acima indicado representa, segu~
do Van'Hórné ,"0 ponto'a'partir do qual, .despesas, adicionéüs. Ó, ,

,O modelo acima tem o seu desenvolvimento calcado na

..
de cobrança não serao compensados por reduç~es no nivel de

incobráveis.

suposição da inexist~ncia de relação entre a demanda do pro
duto e o esforço de cobrança. Â medida·em que essa relação e
xista é imprescindivel que a redução de demanda seja incorp~
rada na'análise marginal de despesas de cobrança.

Após o est.abelecimento da politica de cobrança é im
portante que a empresa dis~onha de instrumentos para contro-

!
I::

lar o nivel de eficácia atribuivel ao cumprimento dessa poli
tica. A administração.de contas a receber precisa definir ..•.•.'

tais ..instrumentos no âmbito da cobrança para poder acx:>r!1flà-nhar
6 comportamento de pagamentos do clientej desde que'este
um parâmetro de significativo p~so nas decisões futuras I

ou

reesmoimediatas sobre o.crédito concedido. AléM das preocup~
çõe~'acimai a exist~ncia de tais instrumentos prov~ o conhe
cimento so~re 'aqualidade das contas a receber existent~s.·

Os'instrumentos de acompanhamento da,experi~ncia da
cobrança comumente utilizados sao: per.iodornédio de cobrança

e idade das contas.
r- o periodo médio de cobranç~ é calculado pela divisão

•....•. :;::0.' .!. ~ .••• _a:•••~W4 ;c AOi::=z;;:fi!A!fi._ ...••~
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das contas a receber existentes pelam~dia diiria de venda$

a crédito.IO resultado representa o número àe dias médios
de vendas a crédito existenie em cotitas a receber. De outra

forma, significa o número de dias qUe em média, os clientes

demoram para cumprirem o compromisso. Comparado'com o prazo

médio de vendas a crédito, o resultado significa o período

J:!
-,:.!
I' .
I, ..

';"':',1;:"':-

de atraso.

Caso a admini~tração deseje saber por quanto tempo as

conta a receber estão registradas na contabilidade, poderi

utilizar a idade das contas'ou seja, uma posição analítica

de contas a receber conforme a.duração que as mesmas têm

apresentado.
Ainda que a implantação desses instrumentos seja sim

bisicas. A primeira limitação é que o atraso de pagamento

pIes, a utilidade dos mesmos tem recebido diversas crítica~
10ConformeMao ,.esses instrumentos apreserrtam três limitações

pode ser reconhecido somente após o decurso de um prazo ina

ceitive1. Segundo, ambos os instrumentos estão sujeitos a I
I
I
I

,
distorções provoéadas por ,alterações no nível de venda poi~

.para um dado nível de esforço da cobrança uma taxa crescen

te de vendas determina urna superavaliação do resultado, en

quanto uma taxa decrescente leva uma consideração inversa.A

última limitação é decorrente do fato de o registro.de paga
mentos efetivos ser função das pollticas de crédi~o e co
brança e esses íridices nao possibilitarem o
entre, as duas áreas de decisão.

dLs ce rn.í.merrt.o

Consideramos até aqui apenas as contas vencidas e a
gestão de cobrança sobre as mesmas .•No entanto, existem deci
sões na irea de contas a receber, que podem ser tomadas an
tes do vencimento das mesmas.' Essas decisões encontram-se

10 "QuantitativeAnalysis of Fdriancd.aL Decisions",op, cito

.\" .' .
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limitadas dentro de um escopo- determinado pelo sequ.ro- de

cridito, "~actoringn e desconto d6 ~ontas a"receberll•

O seguro de cridito prov~ proteçio con~ra perdas com

contas incobráveis. As companhias de seguro de cridito, pro

v~em uma variedade de graus de cobertura. A empresa, fàce à

consideração de variáveis peculiares, deve decidir a contr~,

tar o seguro de cridito ou fazer um auto-seguro para possi

veis incobráveis. As' variáveis envolvidas na decisão sao re

'!,I .
JI,

< ••• .' ,,-:'

presEmtadas pelo pr~mio a ser pago à companhia, o possivel

.~,_preju!zo com,incob~áveis que on~raria a empresa na falta do
•• • • . '. .'. I. • I" ".~' "; I .,". ":. ••••• , I' '.

seguro, a possivel redução de -custos administrativos

corno despesas de cobrança, custos de investigaçio de

tais
.. cridi

to e acima de tudo a postura da administraçio em relaçio ao

risco.
o "factoring" consiste essencial~ente na transfer~nci

a do direito de reinvidicação de pagamento contra um clien-
te para um agente financeiro denominado "factor", me dí.arrt.e

o pagamento de uma soma igual a'uma fraçio daquele direitn

A operação é designada sem direito de regresso contra o emi

tente, ou seja, o risco de contas incobráveis i asswnido p~

lo "factor". O "factor" pode entregar o dinheiro relativo

às contas a receber negociadas tanto no momento da venda a

~o primeiro cas~, o "factor" cobra juros sobre os re
cursos fornecidos antecipadamente, adicionalmente, à taxa" im

crédito quanto no vencimento das mesmas.

11 Eeranek,\üllia.l'.,"í';'orkingcapital 1-'BJ1éÍgerrent",WadsYK>rthpublishing
Cbnpany inc., 1966. •

I
I
1
1=,
I

I
I
I

pos~a pela cobrança. Na outra alterhativa, a operação torna
se equivalcnté à t~ansfer~ncia da funçã6 cobrança, bem como

'o risco inerente,'ao "factor" mediante o pagamento de uma
taxa igual ã diferença entre o valor nominal das contas a

recebei e o montante pago pelas mesmai.
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A dec í.sâo quanto a negociar ou nao as contas a .c reée

ber nesta !n0dalidade, constitui-se na confrontação das po:!

sIveis perdas com incobr5veis e a taxa cobrada pelo "facto~

Qu~nto i obtenção dos rec~rsos antecipadamente, a empresa

I

!
I i

" 'IV:
I, .

o desconto de: contas a receber difere do "factoring",

primeiro porque a operaçao i realizáda com direito de re

deve analisar os juros c6br?dos pelo "factor" em comparação

aos retornos que poderiam resultar da aplicação dos mesmos

nas oportunidades,disponíveis de investimento.

•....
gress,ocontra o emitente, ou seja" a emp r'esa nao se

. ....~... ', '. ~.,' ":. .'

isenta

I

L1-",
i
I

I

I
i
I,
I'
I
i-..,...

das possíveis perdas com incobráveis e segundo, porque o
cliente nio i notiticado da negociacão das conta~' a receber

realizando portanto, os pagamentos i empresa credora.
A modalidade desconto, em referência, equivale a um

empristimo bancário onde as contas a receber desempenaham a

função de urna garantia colateral. O custo da operação é re
tratado pela cobrança de urna taxa de juros explícita aplica

do sobre o volume de contas a receber descontado.

B .1 d"'d' t; . t 12 f" . t ~No raS1 o seguro. e cre 1 o 1n erno , 01 1nst1 U1
"do através da circular n9 73 de 31.10.79, da superintendên-

cia de Seguros Privados (SUSEP) não, sendo até o momento de

uso tão difund~do.
....•.
'-

são duas as modalidades de cobertura previst.as na cir

cular n9 73; quebra de garantias e riscos comerciais. A pri
Meira modalidade tem por objeto a cobertura dos riscos ' so

bre financiamentos e as vendas referentes a bens duráveis

novos. O crédito pode ser estendido pelo segurado aos seus
clientes com limite máximo de 80% sobre o preço de venda.Os,

custos são estabelecidos de acordo com a classe de risco dos
clientes do segurado e e exigida a participação obrigat6ria

12 Diário Oficial'da união, scçao I - !?arte11, 09 de novembro ce 1979.
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,do se~uradode forma crescente quanto maior for o-iisco en
,volvido na.operação. A segunda modalidade, abrange todas as

operações de crédito realizadas pelo segurado durante o p~
riodo de vigincia da rip6lice.Neste caso, o custo do seguro
é também crescente de acordo.com o risco envolvido em cada
operaçio, assim como a participaçio obrigat6ria do segurada
A diferença maior entre·as duas mod~lidades é que no
meiro caso, o segurado obriga-se a efetuar seus financiamen

I

!
j tos e suas vendas aprazo mediante contratos com as garanti

_asde.reservas de dominio ou alienaçio fiduciiria.. , . .' ' . . ..

o seguro de crédito inteFno é feito, observado a cliu
sula de globalidade, ou s~ja, todas as operações ~. crédito
do segurado sio inclu!das e operacionalizado mediante aver
bações executadas a cad~ operaçio ocorrida. O seguro· consi
dera como ocorrido o sinistro s6 ap6s caracterizada a perda

,
Além da clã:usuladc.·globalidade que exige a cobertura

d~ todas as operações a crédito, mesmo aquelas de baixo ris

liquida e o limite global de responsabilidade inicialmente
limitada ao montante correspondente a 50 vezes a importânci
a dos primios efetivamente pagos pelo segurado.

co, a segurado~a tem garantida a possibilidade de interfe I
1=
I
!
I
i

I
I
I

rir na pol!tica de crédito da segurada , como por exemplo,
exigir a redução de limite de crédito concedido a unt deter
minado cliente, além ?e não permitir a modificação nas con
dições de crédito inicialmente estabelecido pelo segurado a

seus clientes.
o critério de decisão quanto a contrataçio ou nao do' I

L
seauro de crédito interno no Brasil envolve o confronto en

"
tre o custo relativo ao~ prêmios a serem pagos e os possí

veis.ptejuízos decorrentes de incobrá""'eisa serem eyitados,
além das possíveis reduções de custos administrativos de,
principalmente, anilise de riscos de créditO •.

J,
j ••

j.
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pagamento do título junto ao banco na data do vencimento, o
enrltente se 'obrigá á "àpX:esenfar' 'duplicatas vincendas "de . -'.,

I,
f
I

I
I
I

I
I
Ir-
1·-
I

I
I

No Brasil, nao temos ai.nda a figura <;10 "factor" a exem
,

pIo da experiência norte-americana. No entanto, as oper~

'ções de desconto de duplicatas representam um meio de obten

çao de recursos para o financiamento do giro das empresas.
O desconto de duplicatas é efetuado junto aos bancos

comerciais brasileiros da ~~sma forma como registra a exp~

riência norte-americana, ou seja, com direito de regresso •

De outra forma, significa que caso o devedor não efetue o

igual'valor ou depõsito em valor equivalente tomando de val
, ..

ta a responsabilidade de cobrança do título vencido.
, O custo da operação desconto é representado por uma

taxa de juros explícita negociada entre o emitente das' du

plicatas e o banco e, até certo ponto', a.operação equivale,!!

te a um financiamento bancário onde os títulos representam

L
I
f
f

uma garantia colateral.
,

Além da modalidade desconto, o sistema bancário brasi

~eiro oferece outras alternativas de operações de financia-

mento mediante o uso de duplicatas que ainda nao atingiram

a maturidade. A cobrança vinculada é um tipo de serviço que
os bancos comerciais prestam às empresas, porém, o produto
resultante é direcionado ao pagamento de empréstimos ou fi
nanciamentos ant.erí.orrnerrt.econcedidos. Adicionalmente, as em

'presas podem utilizar as duplicatas 'como garantia colateral

de forma explícita em operações de financiamentos. .
determi

t~
r
}

I
L
f>-,.nando um tipo de cobrança bancária-denominada cauçao de du

plicatas.
,Finalmente, as eripresas podem direcionar duplicatas

de sua emissão para a cobrança via sistema bancário, por mo'
,tivas de facilidade uma vez que os bancos comerciais mantém.

agências por diversos ponto~ no Paí~. Essa modalida4~, nao

,.~- . .'
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determina a incid6ncia de qualquer custo ~xplrcito para a
empresa emitente dos títulos e denomina-se cobrança simple~

Sempre que a empresa direcionar seus tttulosao siste
ma bancário, deve desenvolver um esforço para acompanhar a
dinâmica com que se realizam os pagamentos. ~ importantel~
brar que a área de cobrança não pode determinar a mesma for
ça de cobrança i medida em que as duplicatas se encontrarem
em poder dos bancos e esse direcionamento, na maioria das
vezes ocorre motivado por raz5esoutras que o da cobrança •

f, Assim,-.a área de cobrança fica responsável apenas pelo aC0E!
panhamento do esforço de cobra~ça do banco e deve desenvol-.
ver uma forma de controle da flutuação bancária, ou sej~ocn
trole da demora constatada entre a data efetiva do pagamen-

- i

1,
!
t
I

to pelo cliente ao banco e a data em que o banco realiza o
crédito desses numerários i empresa. A .flutuação bancária é

uma forma de reciprocidade oferecida voluntária ou involun-

meio para a obtençãq de taxas mais favoráveis nas
çoes de empréstimos ou fina~ciamentos.

negoci~

F
f
i
j

t,

I
I
),.

tariamente pela empresa ao banco e pode ser utilizada como

~.
. ,-,...
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OTIMIZAÇAO DE CONTAS'A RECEBER
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V. OI'lNIZACÃO DE aX"l'ASA RECEBER-D1 aNI'EXTO -Th"F'I..ACla~tUO

"Se um homem começar com certezas termi
nará em dúvidas, mas se ele se contentar
em começar com dúvidas, terminará em
certezas" .

Francis Bacon., Advancement of Leanring.
v.8 (Ed.1605) de Oxford Dictionary of
Quotations, 2a. Ed. (New York: Oxford
University Press, Inc., 1959).

'!," . 1'_," ,; '". ~ "... ;; v, ':", •. t~ '\:,' '. ; c, ~..•.••..• : :'.,

5 .1 - 'INTRODUCÃO
.: . . . ;'. :'~'.' .

..
Inflação é definida como um aumento no nível geral de

preços de bens e serviç0s que resulta em um declínio no p~
1der aquisitivo de uma unidade de moeda •

Segundo Dernburg e MCDougalI2, a inflação é resultado

da tentativa da- economia em crescer mais rapidamente do que

o ritmo de crescimento.

A nível mais específico, explicam esses autores, as

tentativas do governo em absorver mais recursos do que aqu~

les liberados pela economia ao nível de preços existentes,

as tentativas de vários grupos da economia de melhorar as

suas participaç5e~ relativas na renda mais rapidamente do
que o crescimento da-produtividade, a elevação da demanda

_de bens e serviços mais rapidamente do que a economia é ca

paz de expandir sua produção em consequência de algumas ex

pectativas otimistas e, ainda, a ação combinada de alguns

ou de todos os fatores acima, representam as possíveis cau

sas da inflação.

1 Van 'Horne,Jaii--esC.,liA Note on Biases in Capital Btx:'getingIn-troàlced
By Inflation",t-xx:ernDeveIcorrent.sin Financialr-~T1age.'-Tent,E.àitedBy
Stewart C.!·~yers,:.>raegerPublishers,Ne',.; York, 1976.

2 DerriburqIT"no,-nasF.e Duncan I-jd):)ugall,"r'1acx:-o=eonania\I , Editora ~:estre
Jou, são Paulo,'1971~ , ,J,

" ~'t:" .....:._', .a·i .~" .'p i ·:'C:'!_-~1',;-4.>-- ..••••a=:w;; ?tC4j;F.,.§_ pc_x ."'" . \ :!f4~'; ls:;.2'4Y.;::.J4~_~ifWi44#JG9lj __,Q.* .• ~t~ ..·.....,-UC," " •.'" .\84.7 ;;:::4ET_.
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..:! e interessante notar que todas as situações
,

das ac í.ma , como causas da inflação, envolvem o uso de ins

trurnentos de crédito para a efetiv.a implementação.

Assim, o governo pode emitir =oedas para financiar I -,.

suas compras j unto ao setor: privado e à medida em que o va

lor de emissão for superior ao valer intrínsico do material

utilizado na cunhagem ou à medida eza que a quantidade de

I
I

~·i
f. .,

-' !:, ..

emissão interferir no valor de Lastro das moedas existentes,

r'epres~ntarão moedas de crédito. O incremento da oferta mo

i
I

I
if.

netárla assirndeterminado" "poderá reduzir, C! p,0der -aquisiti-

vo de cada unidade de moeda em circulação e" em assim sendo,

a emissão resultará em inflaçã~.
- ..

A emissão de moeda pelo governo aumenta, em princípio,

a quantid-ade de moeda manual no sistena econ"Ô~1ico. Â medida

em que o setor privado recebe os recursos assim gerados e

canaliza-os ao sistema bancário, o efeito multiplicador da

moeda resultante da ativação do crédito financeiro det.errm+

~
, .

nará a criação de moedas escriturais aumentandq a moeda em

':'_circulação que, por sua vez, ao reduzir o poder aquisi ti vo

de uma Unidade monetária, contribuirá para o' aumerrt.o da 'Ln

fIação.

o crédito, segundo Beckman e Ba'rtels3, não aumenta o

poder aquisitivo de UIIl indivíduo ou de uma empresa, se ana
I

lisado no longo prazo. porém, a sua existência pode ter um

efeito definído sobre o uso do po~er aquisitivo, ou sej~

ele pode antecipar o uso do poder aquisitivo capacitado o

comprador a obter hoje o que poderia adquirir a vista ,em -aI

gum momento no futuro.

• • ~ , • .' • 4' 4 • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • •

e-,
;.
I'

3 Beck:Iran TneodoxeN. e HceertR"trtels, "credits and Colletions in 'l1'.eory
and Practic:e", !,~a::;rJV']-HillBoo.'-<Ccr:pany,Inc., 1955.

pc. ~ • .;: .. }::;F~7t~.-- ...t ••••~..•+=E ._';O_J. 1-9
J ~
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da de bens e serviços mais rapidamente do que a economia -e

- As empresas ou os injivíduos 'ao anteciparem o Uso de

seu poder ?quisitivo poderão determinar a ~levação da dema~

capaz de expandir sua produção e a consequência será a redu
-çao do poder aquisitivo de uma unidade monetária que se t'ra

duz em inflação.

Dessa forma, ~e medirmos o montante de negócios reali
zados e registrados em um momento estático da economia, ve

remos que ~ mesmo superará o montante de moeda manual e es
.' critur'al'e~' existência,' 'exatamente pelo diferencial 'susten-'

tado pelo' crédito. Certamente, quanto maior esse diferenci-'
..

aI maior o nívei de inflação presente no sistema econômico,

"

I
I

L, .
I

-I
;1

I
Ipois maior será o diferencial determinado de crescimento da

economia em relação à taxa requerida e:e crescimento.

Com base na experiência brasil~ira dos Gltimos anos ,

como prejudipial para a economia, o governo adota medidas
r
I

podemos dizer qu:e ao identifiéar um nível de inflação tido

Ao regulamentar a redução de prazo para a concessao

clássicas de controle ao nível da política fiscal,e monetá

ria. Ao acionar os intrurnentos de controle da inflação no

âmbito da política monetária, o governo, necessariament~uti
za-se de mecanismos de restrições ao crédito.

de crédito ao consumidor ou ao determinar a obrigatoriedade
, I

na exibição de comparativos de preços ~ vista e a prazo, de
forma a sensibilizar 6 consumidor sobre a taxa de juros in
corrida, o governo dá origem a um fator inibiãor ao consumo
de bens e serviços de tal forma que este nível tende a com
portar-se em conformidade com o nível de produção corrente,
dificultando o c.re scí.men+o da inflação.

't""
,Ao estabele;cer lL1l teto global em valor absoluto para

a n~gociação de e~pr~stimos e financiamentos bancários~ o

.- ,



governo reduz o possível uum~ntocla oferta monetária decor-
,

rente do.efeito multiplicadOr da moeda inerente à

cia do crédito financeiro na economia.
existên

A implementação de uma. política d~ controle à infla
ção, implica no acionamento de mecanismos de restrições e

-de efeito direto, com exceçao sa modalidade de crédito roer
cantil não-financeiro que escapa a esse controle.'

i
i

No entanto, a efetivação de medidas de controle e res
trições ao crédito, pelo governo,·via limitação de taxa' de
.~xpa~s'~o dos ~mpré~tirr;o~'bancá~iC)sI determina urna'modifica-

lo
çao na postura das empresas face ao crédito mercantil ..nao-
financeiro.

A empresa-cliente, ao encontrar dificuldades'na obten
ção de fin~nciamentos bancários, busca intensificar a utili
zaçao do crédito mercantil não-financeiro.

o estreitamento na liquidezdo mercado e a crescente
demanda pelo crédito mercantil não-financeiro exige na em

_presa-fornecedora uma múdança de orientação uma vez que es~
'ta também sofre os impactos das restrições do crédito bancá
rio na sua figura de usuária dessa fonte de recursos.

Assim, a adoção de quais variáveis e medidas defini
rão esse novo posicionamento face ao processo de otimização
e administração de contas a receber·?

5.2 OTHlIZ)\CÃO DE CO~T".s I••.RECEBER E INFLACÃO

l.
)Conforme considerações a serem·feitas mais a frente,

em c~ntexto in~lacion~rio não é convenien~e manter-se recur
sos investidos em contas a receber por se tratar de· ativo

- .. .
.~
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monetário'. Porém, quando o -risco de inflação for
, adequad~ I

I
t
I
f

I
I
I

f
t

mente antecipado e remunerado, tal inconveniência deixa de
existir.

Assim, no atendimento das crescentes solicitações de

crédito que tenderá a elevar o nível de investimentos em

contas a receber, a empresa dever5 defrontar-se com lli~a

Observada tal limitação, o problema constituir-se-á

primeira limitação-imposta pela sua estrutura de liquidez.

fundamentalmente na obtenção da taxa esperada de. in~laçã.o
.....•••. ';~). .,~'~',.' •... t~ .•.. !.;;..~~•••• "'f":.: :_JJ' . ,~ ,,_

para o período de créàito e a forma de sua inclusão no cus
1=
l

.. to do financiamento •

5. 2 .1' ABORDAGEl-r DE PUGGINA

ca central o custo'de oport~idade dos valores investidos I
I
I
l-
I-
I
j
I

1
f

I
I"I
!

I
I

f

I
!

S d P o 4 de L o o d 00.egun o ugg1na, os mo e os convenC1ona1S e ot1m1za

çao do nível de contas a receber apresentam corno problemáti

nesse item de capital de giro.

Conforme apresentado no capítulo 2, os modelos de Van
Horne e d~ Bierman e Ha~s, ainda que sob diferentes enfo

ques, buscam aváliar a relação entre os retornos resultan
tes de vendas adicionai~ e o custo de oportunidade incorri-

I

do na promoção dessas vendas.

Assim sendo, a validade dos modelos clássicos quando
estendidos a um contexto inflacionário será assegurada a

partir de urna adaptação apropriada no conceito de taxa de
retorno.

4 Puggina,\-Had.i.ri>irA. I "Dec.í.sóes Financeirasda F.n?resaC111 trn Contexto
Inflacionário",seminário apresentadona EAESP-FundaçâoGetúlid Var-
gas, noverrorode 1980.
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!: Posto de forma mais ('>sPTcífica, a taxa requerida de

retorno sóbre os recursos alocados em contas a receber deve

rá incorporar a variável inflação ,esperada para o

de ,financíamento.

período

o ajuste na referida taxa, pode ser obtida a partir
I
I
I
j
1

I
I
I
"I

da consideração conhecido por EFEITO FISHER~ Cerca de oi

tenta e cinco anos passados, Irving Fisher expz essou a taxa

nominal de juros sobre um instrumento financeiro corno a so

ma da taxa real de juros e a taxa de variação esperada de

preços ao longo da vida de" tal -Lna t rurnerit.os ','
,

, i'", ',' ',' , :;,c',",; " ,', "',' '·t' .

-"Segundo a teoria de Fisher, a taxa nominal. de

reflete. totalmente as informações sobre os possíveis

juros

valo

,res esperados da taxa de inflação, compensando os investido

res da diluição do poder aquisitivo.

Dessa forma, a taxa de retorno pode ser obtida e re

presentada ~ partir da seguinte expressa0:

K = i + d + id

~nde.,
K= taxa requerida de retorno:

i= taxa de juros real:, e

d= taxa de inflação.

Essa formulação pode ter uma aplicação ilustrativa a

partir de um exemplo desenvolvido por Bierman e Smidt6 'com
'0 objetivo de equipar um fluxo de caixa monetária a um flu
xo de caix'a r;eal..Nessa ilustração, admí, te-se um fluxo de'

caixa monetário de $ 100 por período, uma taxa de desconto
livre de risco de 5% e uma inflação ao nível de 3%' constan

te po~ período n.

5 Fisher,Irving,"lhe Tl:eoryof Interest".'the Had,lillanCo.":'péUly,New York,
1930.

6 I31err.u.'1,HtirOldJr.,e Sillidt,Scyr:our,"Tne Capital Budgeting Lecision"I
Mad·1illêinPublishingCo.,Inc..'ne~/.York,1975. ;..
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2 100 85,50

J

J

I
I
f
I

j

1
j

pERIom FLUXO DE FA'IOR DE
CA.:fXA AJUST)\!,n:z..rrD
M:l>{ETiWO 00 NIVEL DE

PFEr.O

FLUXO DE·
CAL"XA
REAL

FATOR
-VAIDR
PRESENTE
REi'.L

FUD-'O DE
CAIXA
REAL

3 100

1 100 1

(1,03) (1,03) (1,05)

-I 100 1
(1,03)2 (1,03)2 (1,05)2

' .:
1 100 1

3 (1,03)3 (1,05)3.(1,03)

$ 92,461 $ 100

79,05
,

- It ;
.: -I
c-
I'
i. '.

.'-•

n 100 1 100 1 100
(1,03)n

Na co Luna "FLUXO DE CAIXA REAl;.", cada linha da tabela

Ir
para o período n está na forma:

$ 100
(l,03)n (l,05)n

Sendo o denominador (l,03)n (l,05)n ou, I
L....•
l-
I
I
I
I
I,

I

K = 0,05+0,03+ (0,05) (0,03) = 0,0815, para n=l

Nota-se pelo acima exposto, que ao se cons-iderar aii!!
fIação no processo de otimização de cQntas a receber,exigiE
se~~, um nível de receita marginal mais elevado comparativ~

mente ãquele ~xigido no contexto clássico, já que o custo

marginal se eleva ao ebso.rver o impacto inflacionário.-

Por outro lado, se considerarmos o modelo de orçame~
to de- capital de Bierman e Hass, concltiiremos que exigir-s~

ao fluxos de caixa monetários mais elevados devido a redu

~~~---~,.~~~~_ ..~P~~f~?:~.--~li7~_--~_----W_,~~.~R~tP='~'_F~~~_~.~~~~•.~.•-'.•_'~.i~_'__~~_"~,,,~_A~~~5--~P~j-----_~(_4")J.*M~~~;~~-t.~Q~-a-'_.~_d~'H~'~A__~.X»~.4~J+__.~.·~~~~--~P;~'~k~ ..~j
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çao da expressa0 econômica dos mesmos ao serem convertidos
,

a fluxos de caixa reais após a sujeição dos primeiros à ta

xa de inflação esperada. I
I
I-r
í

I,
i
i•I
L

Uma vez examinado o mecaniSMO de introdução da .expcE"

tativa de inflação na taxa requerida de retorno, o problema

maior que surge i a definição da taxa de inflação esperada

para o período relevante. A definição adequada dessa taxa i

extremamente importante já que i a inflação não antecipada

que determina a perda provocada pela manutenção de investi
;-

, :-':" .~.....: .'~" ':., "" •• • • • ••••••• • > ~.. .' !'"

lo
Além da obtenção das taxas de inflação esperadas, ou

tro aspecto igualmente importante é a sua inclusão no preço
-"de venda do produto.

As dificuldades qve a empresa p~derá vir a defrontar-

se no que tange a esse 6ltimo aspecto, podem localizar - se

no âmbito das condições de mercado determinadas pela concoE

r~ncia ou, eventualmente, pela intervenção do governo atra

c
!
i
I,

vés de política de controle de preços como meio de

çao das taxas inflacionárias •

conten

. . 5.2.2' "ABORDAGE1'1DE "SHAP'IRO

Em contexto inflacionário, segundo ~hapir07, a probl~
rnât í.ca central do processo de otimi.zação de contas a rece ,

I

ber está vinculada. fundamentalmente à extensão de tempo p~

lo qual o crédito deve ser concedido.· r-

Preocupado com esse particular, Shapiro elaborou um

7 ShcJpiro,Alan,"o;:>ti..,--:-al L'1\":::mtorjand Credit-GrantingStrategiest.Jnder
Inflationand D2vallDticn",Journal of Ff.nancf.a.L and Quantitatb;e'
.Anal.ys.Is, vo1.8,n9 1 (january,l973)P'l?: 37-46.
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Considerando inicial~ente um arobiente inflacionário

modelo ~ue objetiva determinar o cuito marginal esperado,em
dólares, 'de' se estender o valor de um dólar de crédito de
um período t para t+l. O modelo em questão, considera a
atual taxa de desconto utilizada pela empresa credora.e· a
taxa antecipada de inflação'para o período de crédito.

I
I.

onde não fosse disponível qualquer meio de proteção''para a
empresa, o custo esperado de se estender crédito do período
t para t+l, segundo Shapiro, é expresso por:

1 "1
.. ;'

Ir
í
!

~ c.,. ";."

tn (1 + ri )
1

que os recursos em moeda local fossem convertidas em dóla

onde ri" a txa de desconto referente ao período i, inclui a
taxa antecipada de inflação para o período i.

No entanto, dada a possibilidade .de descontar as con
tas a receber jUnto a um "factor", naturallnente referindo -
se ao caso de pa'ísesem que tal alternativa seja ,disponível,
Shapiro registra a possibilidade da adoção dessa medida, tal

res ou algum outro ativo que mantivesse o valor atual face

um dólar, cujo vencimento será daqui a t períodos. Adicio

I

II~-
--

j
I
I
I
I
I
\

à inflação. O autor parte da suposição que a ernpresa dispõe
de contas a receber em moeda local em valor equivalente a

nalmente, a empresa poderia no início de qualquer períodq ,
exceto no último, descontar essas cont.as a receber ou mantê
las ,por mais um período. Se a empresa descontar essas con
tas a receber vencí'veisem t,no período j, receberá o equi
valente a, ( I -' pj,t) dólares em moeda local. A taxa de
,desconto pj,t, inclui a taxa real de juros ajustada para o
risco,de inflação para o período j a t. Lembra o autor que
se a o~eração de "FACTORING" for efetuada se~ direito de re
gresso, p j ,t incluirá também o -prêmio para o risco'de ina

, "

. t, J, _.

~'
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~
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dimplência •. . 1
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Conclui o autor que a decisão da empresa constiui- se
em pagar pj no perIodo j para descontar as ~ontas a receber
e dispor imediatamente do'dinheiro ou aguardar até j+l pa
ra ver se tem melhores condições de desconto. Por outro la

.
I-

do, se a empresa desejar aguardar até o período t, poderá
receber integralmente as contas a reccber (Lnaôí.rnpLên c.í.e s à

.parte) •
I
!
I

A'decisão em referência, segundo Shapiro, pode ser ex
•... : t, ;. " pre~~á 'conforme a"fo~rr,~laçã6:... ': ~•..' ...• .Ó, f .c ,~." ••..• " ~... ' .•.

Rjt Cp)•
'= MAX{1-P._1_

.1 -ri

\
I
I
II~
I

F
!

Co

j= 1•...• t-1

= 1i j = t

ondc, Rj,t (p) é O valor de se manter o equivalente a um
d6lar de contas a receber vencíveis em t, no período j e on
de o valor atual do desconto é p •

o custo marginal esperado de se estender crédito ag~
ra de t a t+l é dado por:

Rj=l,t (p l,t) Rj+l,t+l ( pl,t+l)

onde , Rj~l,'t (p l,t) é o valor esperado agora de contas a
receber equivalentes a um d6lar, vencíveis em t, onde a ta
xa de desconto atual é de p I, t. .

Além das colocações acima, Shapiro ao defender que a
determ.;i.naçãodo prazo é variável problenática'na concessao,
de crédito em ambiente inflacionário, dado o crescente ris
~o de ihadimplêriciae de deterioraçãod6 valor das contas a

f•
~
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.!: penhar ~arealizaçio de seu~.cr~ditoso mai~ ripido
.•• ,"0
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receber, lembra a po ssLb í Lf.óade de 'compensação pe rc.í af des

ses cus tos apicionais pela habilidade da empresa em elevar

seus preços ~m contrapartida i pritica de prazos maislibe

rais.

Em um contexto econômico estável, a empresa de se em-
}~-.

..
vel, uma vez 'que a demora nesse processo pode levá-la a bus

car recursos, eventualmente necessários, em fontes alterna-

tivas, determinando a incorrência em custos financeiros de

outra forma dispensáveis.

Já, em contexto inflacionário, a realização dos cr~di

tos deve ocorrer o mais rápido possível não só devido i po~

sibilidade acima assinalada, mas sobretudo, devido a contas
•. .

a receber constituirem-se em ativo monetário e como tal,peE

derem consistência econômica com o passar do tempo.

A inconveniência em se manter valores investidos na
forma de ativo monetário em um. ambiente. inflacionário, foi

explici tamente colocada por '~eston8 em uma de suas proposi
çoes em defesa da existência de uma teoria financeira.

Essa proposição, que mais especificamente dizia .res

'peito ã política de 'endivid~üento ~e uma empresa está funda

mentada na "H.ipótese do credor ou
de Kesse19, que estabeleceu

devedor monetário líquid&

que : "As firmas deved6

ras monetirias líquidas, aq~elas que possuem passivos ~one
tários; em montante superior aos ativos monetários, ganham

8 \·;eswa,J.Fred, "Tc~]ard.'Il1eoriesof FinancialPolicy",JOUrnal of
:2in2..'1ce, '..'01. lO, n? 2 (rroy , 1955).

9 Kes5el,Reub-:!nA., "Inflatioh--G3used \·:ealt.I1 Redist.rib'.ltion:l\ Test of a
Hypothcsis",'rhe ~\rrericanEconcmí.cRcvic-..J,vol.XLVI,n21(nnrch,1956)

! .



com a inflaç~o, enquanto q'~ ~s credora~ monet5rias

das perde~. Durante a deflaçio ocorre o inverso".

Em assim sendo, é recomendável a adoção de procedime~

tos' usuais que se seguem e que, segundo a pr5tica, tem

monstrado efic~cia no sentido de proverem a aceleraçio

processo de realização mencionado.

de

do

" .'

,
!
I 5.3.lINTENSIFICACÃO DO PROCESSO DE COBRANCA

- -' . J,."' - ".' ~.:'.' '.~... -', :..
" '," ~.: . • o', • '"'-:1'" •

Durante os períodos infiacionárics, a 5rea de cobran-

ça deve redobrar seus esforços com vistas a assegurar uma

melhoria no fluxo de caixa, a minimização dos riscos de peE

das devido a insolvências e proteção da empresa cont.r a a

perda do poder aquisitivo dos fundos não recebidos9•

A intensificação desse esforço, pode ser praticada a

través de um acompanhamento mais aci~rado da posição de dé

bito do cliente, pela manutenção ge um contato mais regular

junto aos devedores com pacrões de pagamentos mais lentos ,

pelo rigoroso cumprimento das rotinas de cobrança e ainda ,

fazendo-se uso, sempre que necess5rio, de agências externas
10especializadas em cobrança

o estreitamento e regularidade no contato com os cli

entes mais morosos, permite às vezes ao gerente de crécU to

-e cobrança ter um bom conhecimento dà indústria à qual peE
tencem seüs clientes, a ponto de saber quando alguns deles
recebem seus respectivos créditos. O conhecimento deSSE? mo
mento é, .sem dúvida mui to Lrr.port an t;e pois pode tornar frutí

fero o,con tato de cobr arica •.,

9 Stic1g2r,Ecr.eC.e Sticger,Ruth\.].,"InflationNanagerrent",Jchn \';iley
and SO:lS/l'~011 York,1976,p.:.g.114-ll7.

10 Schillcr,Glen,"Eo.-, to Shar'pen Your Credit and CollectionEffC)rts"I
Credit and Eí.nanoí.akl·íanagerrcnt,sete....bro,1975,pé:lg.14.15.L.,
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5.3.2 .r-'iAIOR RIGOR NO EST1~BE~ECIHENTO DE CR~DITO

A definição de padrões de crédito constitue-se em pr~

ceÇlimento fundamental na operacionalização de um sistema de

crédito.

Durante os péríodos de estabilidade econômica, a em

t
l
i
I
i,
I
I
f

. ,
I

iI.:
~:I
}i'

. '''.'

presa geralmente atribui muita importância à análise de de

monstrações financeiras do solicitante de crédito quando do

seu enquadramento em um dos citados padrões.

.'No .én·taritb~a.'éy.istêncià·'da'inflação·requer ·maior'·."a '
•

. ,:;
I,
!

lerta quanto.às limitações dessas demonstrações .quer seja
..

pela possibilidade de manipulação por ocasião da sua elabo

ração, quer seja pela sistemática de correção monetária in

lucros ilui6rios e, sobretudo, devid6 às mesmas retratarem

I
I'I!
i
I
;

troduzida pela lei 6.404/76 que permite a apresentação de

condições passadas da empresa ao mesmo tempo em que a deci

são de crédito prende-se à condição futura de pagamento.

F=
I
I

I
I

Não se pretende co~ isso defender ou sugerir o abando

,no dessa análise na atribuição de padrões de crédito a cli-
entes, mas sim ressaltar a necessidade de a condqção de tal

prática ser feita com maior rigor.

A par disso, em contexto inflacionário, deve-se atri

buir maior importância a um acompanhamento mais dinâmico da
, .

situação do cliente no mercado pr incipalrr.ente devido à . fre

quência e velocidade com qu~ ocorrem as mudanças entre duas
datas de pub Lí.ce çáo das demonstrações financeiras.

Essa modific~çEo de postura é i~perativa, consideran~

do-se' que a expectativa· é de que o cliente, face ao i6pacto
infla~ionãrio, tenha maio~ dificuldade de liquidez'além do
ganho que o mesmo desfrutaria pela postergação de pagament~

(
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5.3.3 REDUÇÃO DO PRAZO DE CR$DITO
,

A redução do prazo de crédito é ll.i1adas medidas de

impacto mais direto no sentido da 'redução do nível de inves

timento em contas a receber.

Ainda que a estrutura de liquidez da empresa nao exi

ja a redução desse prazo e ainda que a taxa de inflação es

I ,teja sendo considerada para os p!azos praticados, é'recomen
I !:;i j dável que se implemente a red\,lçãodo prazo dada a incerteza

i, "

,'f, ... ,'" associada à taxa de inflação antecipada.

Porém, mesmo que em ambiente inflacionári~ ~ssa medi

da tenha um sentido correto, a·sua implementação deve ser

aci

t
!
I
I·
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I

~

I
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!
t·
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r~
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conduzida observando-se os prazos praticados pela concorren

cia e a estrutura de liquidez dos cli~ntes.

Além dessas considerações, é importante ressaltar qu~

sobretudo em cqntexto inflacionário, urna redução no prazo

de crédito 'contém um efeito equivalente a uma elevação no

preço do produto €i a prá~ica inadivertida dessa medida,pode

rá implicar em uma redução na demanda.

Se, por outro lado, a necessidade dessa medida

considerada impreterível, respeitadas as considerações

for

ma, deverá ter a sua implementação de forma gradual oermi4 _

tindo aos clientes ajustarem seus fluxos de caixa. Caso con
trário, essa implementação pode provocar um aumento no . p~
ríodo médio de cobrança, a deterioração da pontualidade dos

clientes o que por sua vez, criaria restrições cadastrais

gerando um efeito contrário ao esperado, tornando Lnõcua a

iniciativa da empresa. ,

I~.

t

t
i

5.3.4 DESCONTOS CO~ffiRCIAIS
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A adoção de uma·política de concessão de descontos

~Os prazos de c~~dito praticados por uma empresa~geral
mente, nã; são diferentes daquelés pr~ticad6s por outras em
presas de urnamesma indústria.

Dessa forma, uma empresa que opere em um mercado de
concorrência perfeí.t.a, dí.fí.cí.Lmente conseguirá obter uma re
dução em seus prazos de cr~dito, implícita ou explicitamen-
.te, sem que ofereça.uma vantagem em contrapartida.

,
',1i;· . constitui-se por urnavantagem oferecida pela empresa possi

"'""1;'" ·-bili tando deforma· direta ·ou indireta a redução do"nível de r·

A política de descontos c6merciais pode ser praticada

!nvestimento em contas a receber •
..

de duas formas básicas. A primeira, constitui-se na ."forma
ção de preços ao nível do prazo de cr~d~to atualmente prati
cado pela empresa e concorrência e oferta de descontos para

desconto for suficiénteme~te atrativo em relação às taxas

I~

I
i
I1·-l-
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I·
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I
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I
I

I
i
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prazos de crédit;omais reduzidos. Dessa forma, a venda ocor
re segundo o·prazo de cr~dito escolhido pelo cliente. Se o

d~·juros vigentes e em relação à expectativa de inflação for
mulada pelo cliente, a empresa obterá ·umaredução explícita
no prazo de crédito e, por consequência, no nível de inves
timento em contas a receber.

Eventualmente, a atratividade da taxa de desconto o
ferecida pode provocar um deslocamento positivo na curva"de
demanda do produto pela equivalência a uma redução no preço.
Em sendo esse 'ocaso, a redução esperada no nível de inves
timento em contas a receber não ocorreria em termos absolu
tos, mas sim em termos relativos, desde que a qualidade das
contas ~e mantenha inalterada.

A segunda forma de desconto comercial praticada cons
titui-sena concessao de um desconto sobre o valor n0minal

:J
.-J

.'."-\'"''''''''"1
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A taxa de desconto a ser oferecida deve ser determina

de contas a receber para o p~9amento efetuado com ant~cip~,
ção de um-número de dia~ preestabelecidos em relação à data

de vencimento.

da em função das taxas de juros vigentes e inflação espera-

da'ao longo do período de crédito praticado~

,
·i·
i'li .'

'i,"
:.'

A medida em que o cliente entender ser atrativa a ta

xa de desconto oferecida e à medida em que dispuser de li

quã dez suficiente para realizar a.antecipação, a,empresa ob
terá uma reduç'ão no '·~~~;~d~-çrédito deforma implícita re

'sultando em uma redução do nível de investimento -e'm

a receber.

contas

A vantagem para a empresa ao conceder o desconto co L
Imercial nessa modalidade será efetiva se a redução no nível

de investimento em contas a'receber resultar em economia de
custos de manutenção superior à tax~ de desconto oferecida
ou se tal concessão resultar em incentivo- aos clientes moro

,

~os em cumprir preferencialmente os créditos junto ã empr~

sa instituidora.

A desvantagem dessa modalidade em relação ã primeira,

constitui-se na menor previsibilidade de seus fluxos de cai
xa, já que a empresa não negocia prazos explícitos'de crédi

to, na necessidade de precaução quanto à duplicidade ,de
,ônus caso à empresa venha a negociar ·os títulos jUIlto ã re

"de bancária, ocasião em que deverá negociar o montante li
I
I

I
quido e solicitar que o produto do não aproveitamento do

desconto concedido seja creditado em conta, corrente na data

.de liquidação do titulo pelo cliente, além de a taxa conce

.ddda pela empresa não representar a mesma r.axa obtida pelo
ciiente devido ,ao regime contábil de competência de exerci

cio e aspectos tributários.

, .~
.1
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~ importante analisarmos esse último aspecto mais de
tidamente~pois poderia, eventualmente, constituir-:-seem li
mitaçio significativa na operacionalizaçio dó desconto co
mercial. Ao utilizar o desconto concedido pela antecipação
de pagamento, o cliente registrará esse valor integralmente
como resultado não operacional do período, reconhecido corno
custo o valor nominal inicialmente negociado. Caso,a empr~
sa utilize integralmente os produtos no mesmo ,período de
aquisição, desfrutará o.desconto pela mesma taxa concedida
pela antecipação. No entanto, caso a parcela dos produtos !!'

dquir~dos e beneficiados pelo·desconto vierem a constituir~
se em estoques, o desconto recebido será menor, já que o

mesmo"estará sujeito à tributação pelo seu valor integral.

A vantagem dessa modalidade de desconto em relação
primeira é dada pela impossibilidade de clientes virem a

aproveitar o desconto incorrendo em posteriores atrasos,urna
vez que a antecipação, portanto a redução do prazo de crédi
to efetivo, é condição à sua concessao.

Além dos descontos comerciais, a empresa poderá ado
tar como política de redução do prazo de crédito a prática
de descontos financeiros para a antecipação de pagamentos.

Diferentemente das modalidades acima"o desc6nto fi

I

i
I

L-i-
i
I
!
jnance í.xo é oferecido após a venda a crédito ter ocorrí.donâo

se tratando 'de condição de comercialização.

Para ,operacionalizar esta modalidade, a empresa deve
dispor de taxas diárias de descontos para antecipaç5es~ de
finidas a nIvel realista fa~e is taxas de jtirosvigentes no
rnercad6 financeiro'e in~lação esperada. O cliente, conhece
dor da política praticada pela empresa ao julgar-atrativa a
taxa de desconto oferecida e ao dispor de liquidez, poderá
aproveitar a oportunidade of~recida.

•·· •.··,f - .i. :.1 ,.c;=;;: "'~'--fR .i! i·~"f'''''"''k';:w:.,a:''''''tNP:O:;:Z. ::;:#.=!
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Para a empresa instituidora da política a vantagem o,

correrá em função da redução no nível de investimento em
contas a receber, li~uidação preferencial de seus títulos e
captação de recursos ã taxa de mercado.

,•..
r

I

!}.'I
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Para o cliente, ao desfrutar do desconto oferecido,e~
tará aplicando de forma atrativa a liquidez disponível su
jeita ã deterioração econômica face à inflação, sujeitando-
se, no entanto, ã limitação tributária acima mencionada.

, ", "!;', ,.M~is do,que nos casos de descontos comerciais, as, ta
xas oferecidas a título de desconto financeiro,devem ser

.. realistas e atrativas e, portanto, atualizadas'dentro de
uma maior dinâmica.

Dadas as corisLde r-açóe s acima, est.amodalidade de des
conto é utilizada como artifício para'solucionar eventuais
dificuldades no fluxo de caixa, ainda que como efeito resi
dual ocorra a redução do prazo de crédito e nível de inves

j.

timento em contas a receber.

5.3.5' 'CLÂUSULAS DE CORRECÃO HONETÁRIA

,Adicionalmente ã concessao de descontos para 'a anteci
pação'de pagamentos, a empresa em contexto inflacionáriq de
ve articular medidas que desestimulem. o pagamento, com atra
SOe

A inclusão de cláusulas de correçao monetária e juros
moratórios crescentes nos contratos de venda pode atender a
esse objetivo.

No entanto, a obtenção de resultados positivos depen~
derá basicamente de a taxa moratória global, juros mais co,!:
reção, flutuar em nível realí.sticoem relação ã inflação e



de ser visto corno artifício :uesestimulador ao paqarnen'tio com

atraso e nunca como fonte de receitas adicionais para a ·em
presa.

5.3.6' COMPANHIAS FINfu~CEIRAS CATIVAS

Segundo a teoria financeira convencional; o custo de
f capital da empresa é definido' como o custo médio ponderado
r.
i, I das diversas fontes que compõem a estrutura de capital.

- . ,-' ' -
No entanto, ao desenvolver o conceito de custo de 'ca

.. pital a abordagem tradicional e~clui o custo das fontes de

financiamento a curto prazo, partindo da premissa de que o
capital de giro da empresa está otimizado.

Por outro, lado, em ambiente Ln f Lací.onâ.rí.o, os custos

marginais do investimento adicional em contas a recebe~~

tituem, sem dúvida, o componente mais. crí~ico do processo
de definição do nível ótimo de investimento nessa forma de
ativoll•

A maioria dos ·trabalhos publicados que versam sobre o

processo decisório em referência, sugere o uso do custo de capital

da' empresa como sendo a taxa mínima de retorno exigida. '50

bre o investimento em contas a receber.

Entretanto, contas a receber es~á incluído no capital
de giro da empresa e esta área de decisão tem recebido um
tratamento ã parte 'dentro da abordagem tradicional.

Dessa forma, o nível ótimo de investimento em contas
a receber definido mediante 'o uso do custo de capít.aL da em

presa. seria efetivamente o nível ótimo'?: -.

'.. ~-.;:
11 "pecí.sôesFinanceirasda flrpresa'emContexto Inflaqionário",op:cit.
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;,Por outro,lado, rresno ~ se admitisse como sendo válido, -o

.
uso elo c'Usto de capital como parâmetro, estaria o mesmo oti

mizado? não estaria'a otimização do nível.de investimento

em, contas a receber subordinada à otimização do Custo de ca
1

F
!

pital ?

Inicialmente, objetivando aumentar a capacidade de

captação de capita~ de terceiros, supostamente recursos de
,menor custo, algumas empresas americanas dissociaram a fun

ção produção-venda da função financeira, criando subsiciári

I
I

'..
'!:' ,~ .' as tinanceiras,· denomí.nando-ias' Companhias Financeiras Cati, ...•..

vas.· .

As financeiras cativas sao empresas subsidiárias,cujos "

I

, ativos são representados pelas contas a receber gerados p~

las vendas a crédito da empresa controladora e passivos re

presentados por capital de terceiros levantados via endivi-

damento e capi~al acionário injetados pela controladora.

A controladora efetua a venda do produto, geralmente
r

bens duráveis, vendendo posteriormente o contrato à subsi

diária. O contrato inclui uma taxa de juros estipulada e

exige. a realização do pagamento de prestações periódicas. A
receita 'operacional da financeira cativa é constituída de

juros decorrentes desse contrato e os custos são represent~
dos pelas despesas adrnínã st rat.Lve s e o custo de capital ne

cessário à.manutenção da carteira de contas a re~eber •.

Ac~iação de subsidiárias fi'nanceiras cativas como es

tratégia de'redução de custo de capital da empresa é às ve
12zes cotitestada pois, confOrme declara Van ~orne I a matriz

L.
r

poderia não estar utilizando ao máximo sua capacidade de en
dividámento, o que passa a fazer com o estabelecimento· da

r:
12 Van Horne,JarresC.,"Políticae Aéb"'inistracãoFinanceira",Livros téc-

nicos e CieJltíficosEditora S/A e Eàitora'da Uni,versidade &=' são Pau
lo', 19,74. .,(.
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subsidiária.
13No eritanto, Victor L. Andrews ,declara qu~ ati 1946

identificavam-se 14 subsidiárias financeiras em operaçãoncs

E.U.A. e que, as novas empresas que surgiram após essa'data,

elevaram para 125 o total de empresas operando

ati 1961.

ativamente

No Brasil a experiência se constata no âmbito das mon

,

I
I
!
~
f,

tadoras automobilísticas como a General Hotors do Brasil,
,\:.

"j, "

,.' 'i.: r,
Ford do Brasil e Volkswagen do Brasil e lojas de departamen

;. .' .' - .... ''':''.',

tos como o Happin e Mesbla.

Porém as financeiras cativas das empresas brasileiras

tem por,objeti~o o financiamento a consumidores e nao a em

presas. As automobilísticas, particularmente, financiam os

consumidores através das subsidiárias cativas e mantém li

I
i/
r
!

nha de cridito junto a rede bancária para o financiamento

dos dã st rí.bu.í do'res em uma modalidade de crédito denominado

"FLOOR PLANNING".

Ainda que em última ~ná1ise, controladora e controla-~ ,

--=--
da constituam uma única entidade, dada a característica p~
culiar de empresas híbridas entre financeira e não-financei

ra, as cativas apresentam uma estrutura de capital bastante
diferente das controladoras. Dessa forma, a empresà não-fi-
nanceira que dispuser- de sobsidiária cativa, pode associar
de forma mais específica o custo de oap í t.aL inerente à manu

tenção de investimento em contas a receber.

Adicionalrnente,a subsidiária cativa dispõe de ~aior
flexibilidade para, incluir o risco de infla'ção na taxa ,de

juros ?o ,que uma empresa não-financeira teria em incluí,-lo

no preço de venda, de seus produtos.

13 And,rer...lS,VictorL.,"CaptiveFinanCE Ccnpanies",Harvazd Busines.sRevi~
42 (julho-agosto,1964).
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OTIMIZAÇÃO DE CONTAS A RECEBER
NAS EMPRESAS SIDERÚRGICAS

BRASILEIRAS
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". ;.todas as' colsas-"possíve'is'de cair
sob o conhecimento ~os homens sequem-se
urnas às outras da mesma maneira e, con
tanto que nos abstenhamos somente de a
ceitar .por verdadeira qualquer que nao
seja e guardemos sempre a ordem necessá
ria para deduzi-las,-uma das outras,ni~
pode haver quaisquer tão afastadas a
que não s~ chegue por fim, nem tão ocul
tas que nao se descubra" --René Descar
tes, discurso do método.

-"

que o compoe, a magnitude dos valores de contas a receber

1 •••• -: "., ; ":" o,, ""._. •• '.' ~ '. ,

,
. ~. ~.

a__ 6~1 INTRODUCÃO

,Ao_ desenvolver a presente, -dissertação estabelecemos'

corno objetivo investigar a nível da realidade de um segmen-

to de atividade econômica brasileira o grau de absorção dos

ensinamentos de finanças de empresas"no que se refere a ad

ministração de contas a réceber.

Especificamente, buscamos analisar a importância do

crédito, no processo de comercialização, a preocupação qua~

to à otimização de contas a receber, as-políticas de crédi-

to e cobrança e/finalmente, o tratamento dispensado à variá

vel inflação.
\

Assim, adotamos o setor siderúrgico brasileiro de la
minados planos tendo-em vista o restrito número de empresas

sustentado pelo setor, característica do:produto e produçãq
e, sobretuâoa facilidade na obtenção de informações.

O levantamento de informações foi efetivado a partir
da análise das demonstrações financeiras9as empresas de se

l.

tore com base em entrevista mantida com 0 principal execu
tivo- da área de crédito da Companhia Siderúrgica Paulista

. ..
, J

L
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6.2 .nroRTi\'JCIA 00' à®rro 00 Pro:ESSO Arrx:.1\TD/O DA ProDCÇ.ÃO

. ,
}.

o Setor siderGrgico referido na presente dissertaçio,
restringe-se às empresas brasileiras produto~as de aços la
minados de superfície plana, representado pela Companhia Si
der6rgica Nacional - CSN, Usinas SiderGrgicas de'Minas Ge
rais S.A. - USIMINAS e Companhia SiderGrgica Paulista - CO

As três usinas siderúrgicas sao subsidiárias da Side

i
I
II.
I
i
I
i
I

f

SIPA.

rúrgicas Brasileiras S.A. ~ SIDERBRÂS, empresa brasileira
.. " .;. .' ./~'.

que exerce o monopólio estatal do aço, uma vez que esse pr~
duto é considerado elemento básico para o desenvolvimento ~
conômico. I

!
i .
!"
I

I

Neste segmento específico da siderGrgica brasileira,o
crédito como instrumental na comercializaçio do produto é
mais que uma necessidade, é uma premissa, sobretudo devido
às peculiaridades' do produto e produçio que tornam prat'ic!!
mente inviável a modalidade de vendas à vista.

Assubsidi~rias raramente realizam ve~das que nao se
jam à crédito, .principalmente devido à diversidade de espe-
cificações do produto em conformidade às suas aplicações e
dificuldades.operacionais de estocagem que exigem uma pr~
gramaçao da produçio com UJU mínimo de dois meses de antece-
dência à data do faturamento. As dificuldades de estocagem
esti~ presas, sobretudo ao espaço físico demaridado, condi
ções físicas de armazenamento e dificuldade de movimentação
dO,material, além do alto custo financeiro envolvido. Dessa
forma, se a condição de venda fosse a de pronto pagamento
contra entrega, o cliente motivado J;:>rtransitória falta de
liquidez'poderia solicitar uma prorrogação no prazo da en
trega, gerando para as usinas as dificuldades acima enuncia
das.

} ...

" "1



- .....;..: ..•. "'~;'" .....-."~_ ..•.. ,~'"';_.'"-._~~-"~...:.....- ..•.... ,-.....'-~:;.._~..:.,.-.;..,~.~-~ -::.. ....•. --... ..,;:.--..~~ •.. ". ~ _ ~'.- ", '" 'h'" r .•.•
.• $r. ••_'_ ••..•.••• _~ •• ~ •..::...;;;,o._.""- ..••••••.•.•""':.,_._ •••••..••••••• -"-

A importação do aço pelas empresas brasileir~s é peE
#

mitJ.da no caso de insufuciência da produção in:terna'e Somen

te através das usinas piderúrgicas, gerando para a adminis

tração de crédito dessas 6ltimas,' a necessidade de conside

raçao da essencialidade do produto para o mercado e, esse

fator nem sempre é de todo ..favorável' na decisão de crédito.

As diretrizes de alocação regional e setorial do aço

laminado sãoestabelecídas pela Siderbrás, dado a importâ~

eia do produto no processo de desenvolvimento econômico, p~
rém,. a alocação a nível de empresas é de compe t.ên cLa das sub

• '_',0 .~ • ". - '..::

I'
I,

sidiárias por disporem de maior contato e sensibilidade do

t exatamente nesse processo alocativo que o crédito

I;

I
I
t .

mercado.

desempenha o seu papel de maior relevância, pois as siderúr

gicas tem operado consistentemente em condições deficitá

rias não podendo dar-se ao luxo de exibir valores em conten

cioso.
Ainda que as.orientações gerais de comercialização e

manem da, controladora, as empresas siderúrgicas tem razoá-

vel autonomia na gestão de crédito e apresentam critérios

relativamente diferentes desde que foram formuladas a paE
tir da experiência de cada uma isoladamente, dentro de seus

âmbitos de atuação.

6.3 NíVEL DE INVESTH!ENTO E!1 'CONTAS 'A RECEBER

As empresas siderúrgicas produtoras de aço laminado

plano, estão entre as empresas que sustentam os mais eleva
dos níveis .de investimentos em cont 3.S a receber no Brasil.

.
!-.

OS valores de cont~s a receber extraídos das derr.ons

trações financeiras encer radas em 31.12.80 apresentam-se aos

níveis de Ci$ 16,1 bilhões·, Cr$ 14,8 bilhões e Cr$ 15,9 bi

"
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ll-tõés,respectivamente, para7raCSN, COSIPA e USIHINAS.

A relação contas a receber/ativo total tem se mantido

em níveis expressivos, alcançando 8,16%, 11,4% ~ 9,18% em

1980, respectivamente, para.a_CSN,_ ..._COSIPA e USnUNAS.J;:rn ter

mos médios,essa relação alcançou '7,15%; 10,82% e 8,46% no

triênio, consideradas as empresas na mesma ordem.

o índice período médio de cobrança, em 1980, alcançou

76,43; 76~40 e 99,51 dias para as três empresas, considera-

çrédito

I
i
I
I

I
!,

. ,. - . ..... ~"": ..

No entanto, acreditamos que a cifra' mais significati-

-va é aquela resultante da relação investimento em contas a

receber/vendas líquidas. Nesse sentido, considerando-se que

o investimento em contas a receber deve ser considerado ao

custo e não aos preços de venda, tomamos a relação custo ~

produtos. e serviços vendidos/vend~s.líquidas.e multiplic~

mos' os valores de contas a receber apresentados' nas dernons

trações financeiras.
Os investimentos em contas a receber, assim deduzido~

podem ser melhor avaliados quanto à sua magnitude, se rela

cionados às vendas líquidas de cada usina. Para a Companhia
!•.....
r

\

-,!,

I
!,
i
t
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Siderfirgica Nacional, o investimento médio em contas a rece
ber foi de 25,54% das vendas líquidas anuais. Para a Usinas

Siderfirgica~ de Minas Gerais, essa relação atingiu 19,6l%.A
Companhia Siderfirgica Paulista, apresentou o índice mais e

levado e ao nível de 33,57%.
O quadro apresen t ado a seguir, mostra a evolução dos

valores e relacionamentos indicativos da magnitude do inve~
tirnento em icont as. a.receber nos .filtimos três anos para .as
três usinas e a~resenta, por si 56, 'ra~ões suficient~s para

.,
justificar a preocupação de otimizar as decisões de contas

a receber nesse setor de atividade econômica.

f". ,::;o ,~ '.~' q "l....
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'!'Por outro lado, as usinás siderúrgicas n€m sempre en

tregam o produto na exata quantidade encomendada uma vez

que a programaçi6 da produçio i efetuada tonsiderando-se,s~

bretudo, a quantidade ótima de produçioresultando em uma
. - ... _._. _ .. -. ..... ..

eventual antecipaç30 ou recuperaçio. da prograr:tação de entrega.

A ocorrência de quaisquer desses eventos, no caso de condi
ç~c de venda i vista, poderia provocar a recusa no recebi

mento de material pelo cliente levando as usinas a incorre-

rem nos problemas listados.

~ importante ressaltar que as usinas siderúrgicas man
.:tim produtos "em.:estoque,' pc)rém'tratam~se .de pz odut.oa '"tatur'a

dos aguardando o embarque ou aqueles' fora de especificação

ou desqualificados cuja venda se faz a preços diferenciados.
,O aço larninado de superfície plana, t.em o seu preço

administrado pelo Conselho Interminist'erial de Preços,sendo

a sua formulação determinada para venda a cridito ao prazo

de 60 dias, segundo a experiência"dos últimos anos.

Os clientes das üsina~ siderúrgicas sio na maioria em

presas de pr~meira'linha em consequência de urna sel~ção pri
via estabelecida pela política de cota mínima de compra. Es

sa cota mínima foi fixada.em 100 toneladas/mês para as em

presas sediada~ nos estados do Rio de Janeiro e são Paulo e

50 toneladas/mes para as empresas dos demais Estados.Se con
siderarmos o.preço médio vigente do aço em torno de Cr$ 57
mil/t e admitirmos que a venda se realize na condiçio 60
dias de crédito, o cliente deve dispor de cridito ao nível
de Cr$ 11,4 milhões. para um consumo mínimo de 100 t/mês. As
empresas com capacidade inferiores a essé nível, em. princí
pio, adquirem o aço' j.unto às 98 empresas'que compoe a rede

\

-'.i
i

j

de distribuiçio para as quai~ as trê~ usinas direcionarCiill

31,5% de sua produção para a venda no mercado interno. em

,

I"·-~;;.;;'~:"t··~~:'"'·-";-·. -.,.......ê~",,,,-~~,,,,",---"-·:''''::;~~"4.''''''f,:,,"''"':'~ilC:Ii.?~'''~:''''e'P·~,,ê~~~-:-::-.?!4rf'?'"I•• _, •. ,:<,,,<~~"";"~
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. ~:rVEL DE INVESTIHENTO EM CONT1\S A RECEBER PARA AS TR~S USINAS

EXERC!CIO ENCERRADO EM 31.12.78 (VALORES EM MILHARES DE CRUZEIROS)

:COOTAS VENJ'll\S CUSTO COS Pro ATIVO urro C.P.S.VI nNESTIl'lEN!'Ó INVESTn1ENIO .CR/1\TI\Q
A ouros E SERVI VElIDl\S n-1 CÜ'tTAS A DI C.R.I \'Dlru-:X:E!3rn LICUTOl\S ços VENDIco.S TOTJ\L. LICUICCS LICU!Dl..5 IUXl:.m::n ~; LIoointi.s 'IUrJ\.L

CSN 2.402.859 15.690.159 12.747.177 47.586.439 89.632 0,81 "1.952.158 0,1244 0,0505
USI~lINAS 4.565.939 15.427.047 10.592.807 40.976.058 466.450 0,~8 ,3.135.515 0,2032 . 0,1114
COSIP/\ 3.173.678 11.102.320 8.033.920 45.436.101 520.623 0,72 ,2.296.554 0,2068 i 0,0698

~XEHC!C!O ENCERRADO EM 31.12.79 (VJ\LORES EM HILII1\RES DE CRUZEIROS)

,

I .CSN 5.780.059 24.263.081 19.669.008 94.933.012 (2.362.849) 0,81 , ·4.685.63B
USHIINAS 6.840.690 24.427.316 16.460.956 71.388.42G· (2.664.951) 0/67 :\4~609.977

I .
COSIPJ\ 6.620.001 20.371.691 17.371.186 85.013 .OU (2.256.813) 0/85 . 5.644.954I

4 : l.e-. EXERC1CIO ENCERRADO EM 31.12.80 (VALORES EM !-lILHARES DE CRUZEIROS)
:j ._r'i

: ' ; ", CSN 16.101.519 52.245.066 43.291.151 197.277.653 574.456 0,82 13.341. 993!
USHIINAS 14.799.795 51.695.294 35.407 •.528 129.833.980 493.405 0,68 10.136.786
COSIPA 15.893.774 . 41.289~214 36.012.736· 173.046.027 (514.630) 0,87 13.862.659

--._- ...-:::

55,90
10?~03
10'1,34

i
i

0.,1931 :0,0609 ~1,55
0,1887 0,0958 . 85,22
0,2771 0,0778 87,74

I•r.1

'" ":"'l'-

76~43 .:
76,40

99,51
"

0,2554
0/1961
0,3357

i
;0,0816
0,1140
0,0918

. .
I•.•••.••.••...::L~.•.~".\,, ---: -. .;-. --...
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6.4 oTn1ÍZArp.o DO NlvEL DE CONTAS A RECEBER
,

.Ainda que as usihas siderGrgicas em consideraçio ~an
.t.erihamexpressivos valores de Lnvest.Lmerrt.oem cont.asia rece .

l~

ber, investimento esse praticamente de caráter permanente ,

nio há uma preocupaçio explícita quanto à evoluçio desse a

tivo. De .outra forma, nio há urna preocupaçio quanto a

tençio de valores em contas a receberem termos. de sua

.
.~

~. '- .~.~.' " .""

No setor s{derGrgico, entende-s~ por otimiza~io
" ."" f'"' , ~". ,

manu
mas.

i';

de
>,

nitude em termos globais.

contas a receber a manutençio da qualidade desse ativo a um
nI~el que garanta a minimizaçio de atrasos e 'de valores
cobráveis.

in

ra ,I

"

de

t

A preocupaçio básica existente nas três empresas é
determinaçio do valor ótimo de vendas a crédito a nIvel
clientes.

6.4.1 ADI-!INISTRAr.ÃO DE C~DITO

'..
o processo decisório de concessao de crédito ocorre

sob a da observância de procedimentos semelhantes entre as

três usinas. A estrutura básica que pode se delinear a paE
tir do conhecimento das rotinas internas das usinas é bas
tante aprosimada àquela 'que resultaria da aplicaçio do·mode

'-j

lo de decis~es sequenciais de Dileep Mehta. As diferenças
.1nos modelos de decisio das usinas sio encontradas basica~en

te no grau de aUtonomia de Çlecisiodos gestores de crédito
e importância zeLac í va atribuida pelos gestores às diversas

y: variáveis consideradas na avaliaçio de risco de crédito.
Dessa forma; O ilmite de crédito concedido pel~s usi

nas a uma mesma empresa pode diferir d~. forma significativa.
POderíamos citara título deilustraçio o.caso da· empresa·

X que pertence ao s~tor de distribuiçio e ~ue constavá como
I·

••!f;.:::tt. ..c e:.:=.".L;;u·~t.·:1r i}.J4,."'tt,"*",X .• lj4?t>;:'~;!e!i.;,ti~ :wt:4:<,~••••u:. Sf.-*":" ehF~::;'.-:t':.~Çi'1!Ift~-,"!'."".'!O"-.-.!:l'"'"'_; ""Ii~--e~.--: •.- •••••- 't 4. --4
.. _. . ·,·'4\ -r 1--::';.~,-~--~-- 1..- _ ...,
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client(! nas três usinas em dezombro de ,1980. O limite ,de'
. . .,
crédito registrado peLa CSN era de Cr$ 195 milhões; na Usi

minas essa empresa mantinha na mesma data um limite de cré

~ito de Cr$ 130 milhões; 'e, na COSIPA, de Cr$ 160 milhões.

A empresa Y, do setor de material de transporte,também cli

}
1-

ente das três usinas, desfrutava na mesma data, um limite

de crédito de Cr$ 30 milhões na CSN, Cr$ 300 milhões na Usi

minas e Cr$ 300 milhões na COSIPA. A empresa Z, do setor de J
I
I
Ir..

, ,
I
I

I
1

e1etro-domésticos, possuia na mesma data, um limite de cré

.v : ' .•••

dito de Cr$ 60 milhões na CSN, Cr$ 200 milhões na Usiminas
~:'cr$'200',miuiõ,e'sna 'COSIPA·. " ',.,

--Essas,diferenças podem ser explicadas também em fun

ção'do limite de crédito ser fixado segundo a abordagem da

~necessidade do cliente ao invés da abordagem financeira.

Ainda que os limites de crédito 'concedidos pelas três

usinas para uma mesma empresa possam ser diferentes, o cré

aproximam, conforme demonstramos abaixo:

Limit~ de Crédito Livre . N9 de clientes

.
dit,o total concedido em dezembro de 1980 pelas usinas se

C.S.N. Cr$

Cr$

11.300.000.000,00

11.800.000.000,00
12.900.000.000,00

442

USIMINAS 351

COSIPA Cr$ 350

As usinas classificam o Lí.mí,te de crédito em livre ou
\

garantido. O primeiro é aquele concedido com base exclusiv~

mente nas informações cadastrais da empresa e o último, 1
aquele fixado ao nIvel das garantias adicionais apresent~

das. O limite de crédito garantido representa aproxit:ladame~ r_.
te 10% do crédito livre.

'(

6.4.1.1 ESTABELECD~!~TO DE LI!HTE DE C'R~DITO

A Companhia Siderúrgica Paulista, utiliza um procedi-

menta misto entre a abordagem finance.ira e abordagem da ne
, '.

!~._-t .-

,. ".,_,H> ••", , "· •••••y1
t !4 -.1

3
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cessf-'àadedo cliente no pxocqss o vde est.abeLec.í.merrt.o vde 1imi

te de crédito.
Uma vez considerada a fase de ava1iaçio técnica do

cliente em potencial, o primeiro passo para a definição do

limite de crédito é ~ obtençio de' informaç5es cadastrais da

empresa, através do envio de formulários padronizados para

o preenchimento pelo próprio cliente em potencial e lista
de documentos a serem apresentados, dentre os quais solici

tam-se as demonstraç5es financeiras relativas aos três últi

mos exercícios fiscais encerrados.
" ~ .-"0 ,:~; " .

• '.. - '!'~.".' .~.',' : - , ~.'~'; .. .;.",

6.4.l".iJ. ANÂLISE ECONl>HICO-FINANCEIRA'

Ao receber as demonstraç5es financeiras solicitadas ,

sao as mesmas analisadas com vistas à ,obtençio dos três p~
râmetros básicos utilizados no, modelo de decisio de crédito.

6.4'.1.1.1.1' íNDICE GERAL ECONl>}nCO-F~NANCEIROl

o primeiro parâmetro utilizado é o ~ndice ec~nSmico
financeiro (I.G.) que se trata de um índice combinado resul

tado da ponderação de 7 índices parciais de análise de ba

lanço, representados por:

a} liquidez corrente;
b) garantia de capital de terceiros (inverso do índi

ce' de endividamento);

c} liquidez geral;
d) rotação d~ capi~al próprio;
e} rentabilidade sobre o f at.ur-amerrt o r

'( f) rentabilidade sobre o capital próprio; e

g) relação patri~onial global~

{l} Zappa,HiltonLuis,"índice ('.,eralEconô.-n:i.CO-Fil1a..r1ceiro",P..evista"Ru-
IrOS do D?senvolvil'7ento"da Assocí.açáo Brasileirade Bancos de D=>..sen
volvirrento,Ar}o2 - n9 8, Nov./Dez., 1977, 21

10~ 1
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,.~Esses .Lnd í.ce s são submetidos ao seguinte tratam~nto: ,....•
'{l)~~ada índice recebe uma ponderação, que retrata a

sua importância relativa, dentro do modelof
(2) os valores apurados para cada índice da empresa

metros característicos do comportamento do setor,

no qual a empresa está classificada em função de
sua atividade;

(3) estas relações entre parâmetros da empresa'e do

r- -:'

setor sao ponderadas, obten~o-se assim o que no
" '.,r"·"~modelo'se denomina o índ:Lce'parçial. Os' pesos ap Lâ

cados são os seguintes:

'!NDICE .PESO

"

18.00

5.00

5.00
17.00

25.00

25.00
, 5.00

100.00

i
I

I
i

í
i

'I
I
i,

1iq.uidez cor rerrce

garantia de capital de terceiros
1iquidez geral

rotação do capital próprio
rentabilidade ,sobre o faturamento

rentabilidade sobre o capital próprio

relação patrimonial global
TOTAL

I
'-(4) além das ponderações acima, aplicam-se os segui~

tes pesos em conformidade com os exercícios de re
\

fe!.'ência: '.i
;

EXERC!CIO PESO
ante penúltimo 2

penúltimq 3

último s
«

'TOTAL 10

i
J

Assim o índice econômico-financeir,o pode ser expres-
SO .por:

- '-..• -.. ':p'.-'e~_4 7·Ui&!; •.•"-~\l!·Ç":;'1' i

"

.~ --....•
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'r·

I G =
7

~ Ki
i = 1

n

~·X.
. 1 1.1J = .

-Xi

.'-- _ .. - ..oH .. -o _'00 •

onde,

Ki = coeficiente de ponderação (CP), sempre fixo, pró

prio para cada índice de anilise financeira.

Xi = quociente real (QR), vari,ivel, característica de
• c. ' • I .'" .. '._ ..' ._ ., c'

cada empresa submetida a anifise, determinado p~
• '. c Ó: .' lo.

10 comportamento da empresa nos últimos .três
exercícios.

2:.x,o
I.) _ ••----N--- = quociente padrao (QP), proprio para cada setor

de atividade, também retratando a sua performan-

ce nos últimos três anos.

'QR =
QP relação en't re o quociente da empresa submetida à

ariâ Ldse e o quoc í.en t.e,padrão do seu setor.

6.4.1.1.1.2 FATOR DE INSOLV~NCIA2

o fator de insolvência, o segundo parâmetro

do, é produto de urna ponderação de cinco índices

utiliza

financei

(

ros que se.seguem:
a) índice de retorno de investimento;
b) índice de liquidez geral;
c) índice de liquidez seca;

d) índice de liquidez Comum; e,

e) índice de t=ndividanento total.

Esses índices sao obtidos co~ ~ase apenas nas demons~
~. . ..

. (2) Kanitz,.Ste?henCharles,"Coiroprever falências",HcGrér..:-Hilldo Bra-
sil, 1978.
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trªções financeiras do·último exercício encerrado,ápós o
,

que sao ponde~ados pelos seguintes pesos, respectivamente:

a) 0.05
b)1. 65

c) 3.65

d) 1.06
e) 0.33

, .'

Ponderados os.índices inicialmente calculados, o pr~
duto é submetido à seguinte expressão matemática:

",- ./. ';:. Fator de' insolvência';;..xl-~ x2'.•.'x3 .;''X~''- x'~'
onde,

.." •• 1.

xi= 0.05. (índice retorno de investimento)

X2~ ~.65 (Indice de liquidez geral)

e assim por diante.

f
~. 6.4.1.1.1.3 'INDICE DE ENDIVIDAHE1.TTOTOTÁL

o terceiro parâmetro utilizado é um índice isolado e
tradicional de análise.financeira •.A adoção desse Indice,
ainda que já considerado nos dois outros parâmetros é consi
derado uma vez mais, pois o endividamento tende a crescer
significativamente uma vez concedido e utilizado o crédito
pelo cliente.

6.4.1.1.2; CONCEITO ECm·~Qr'!ICO-FINANCEIRO

A .COSIPA atrí.bu í, a todos os seus clientes uma pontua-
çao denominada Conceito Econômico-Financeiro. Esta 'pontua-
çao representa a forma deoperacionalrzaç~6 do sistema de
~rédito instituído.

! \, . .~.

r •• ZZWf, '"*":+::'~~
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,,::Dessa forma', urna vez por ano, à época das publiicações

das demon~tra~ões financeiras dos clientes, a irea de crédi
to.obtém através de sistema computarizado os 3 parâmetros
acima citados.

De posse dos parâmetros, os clientes sao classifica
dos por setor de atividade em três listagens, em ordem de

crescente para o tndice Geral e o Fator de Insolvência e,

em ordem'crescente"para o tndice de Endividamento.

f. .'.~' 4

,
·i
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menor c1assific.ação' no que tange ao índice fator de inso1

\...•A partir 'da c1assificaçã,9 aLc anç ada em' cada list~;, o

cliente é transferido para uma quarta listagem dividido em

4 grupos, correspondendo a cada grupo um conceito econômico

,

financeiro.
o critério aplicado nesse p~ocesso de transferincia é

bastante conservador pois prevalece sempre a menor c1assifi

caça0 alcançada. A título de ilustração, a empresa A teve a

vincia (39 quartil), portanto é trarisf~rido para o 39 grupo

da 4a. listagem recebendo o conceito econômico - financeiro
. . .

.~.

"Regular". A Empresa L, segundo o mesmo procedimento recebe

o conceito "Bom", já que é transferida para o 29 grupo da

4a. listagem.
A cada conceito econômico-financeiro corresponde uma

taxa percentual aplicável sobre o patrimônio líquido da em

presa-cliente, determinando~se o limite de crédito pre1imi
nar ou, limite de crédito estabelecido pela abordagem f;i..na~

"Se a Empresa L, cujo conceito econômico-financeiro foi

definido como "Bom", se dispusesse de um patrimônio líquido .i

ceira.

de Cr$ 100 milhões, teria um limite de crédito

de até Cr$ 20 milhões3•

preliminar

Porém, o limite de crédito somente é fixado após con t
t

!siderar-se os demais fato~es que se seguem.

j

6.4.1. ·1.3 INFOre·mçÕES DE HERCADO

As informações de mercado assumem uma parcela repr~

sentativa no proce~so'de tomada de decisio de crédito da
COSIPA, assim como nas suas coligadas, C.S.N. e USIMINAS.

"
..
•

.. , .

(3)AssumirrOspero=>...ntualfictício. t•
l•

~.:.. ....._-
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....~. .

'i Em se tratando de clientes em potencial, as: il1'dorma
ções substituem a ausência dé experiência registrada com os
mesmos. No caso de clientes ativos, as informações de merc~
do se prestam a dar maior confiabilidade à pontualidade do I··cliente cornorepresentativo de sua efetiva liquidez, já que
a essencialidade do produto'pode provocar uma situação de
liquidez ilusória. Posto d~ outra forma, o cliente poderia
estar cumprindo pon~ualmente seus compromissos junto às us!

,
i..L'!

)
J., "

nas em detrimento a outros credqres e, sem se confirmando

I
i
f•·l
I

i
~
~·!>tal situação diagnostica-se um evidente sintoma de insolvên

"'l': cia financefra.· , :",..,/ : ,'~ '.' ;', ":. . , '. r

Co

- A obtenção de informações de mercado faz-se' através
de funcionários treinados para esse fim, denominados infor
mantes comerciais ou através de contratos firmados com

•j

a

Dun & Bradstreet, empresa especializada neste tipo de servi
ço.

As fontes consultadas sao representadas pelos bancos
com os quais.o cliente opera ou operou no passado, cartó
rios, fornecedores e as empresas coligadas do sistema SIDER
BR1iS.

o produto das informações comerciais constituem-se em
um parecer favorável ou desfavorável emitido pela fonte con
.sultada.

6.4.1.1.4 VISITA AO CLIENTE

Após a obtenção do limite de crédito preliminar e .in
formações de rnercado,o.representante da áre~ de crédito da
Companhia SiderGrgica Patilistavisita o cliente em poten
cia1 com'o objetivo de estabelecer um contato pessoal com o

r-: futuro cliente, conhecer suas atuais instalações bem como 1
!

. h$(~.P P!__ .. ~.4 ",U
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l •-seus planos de expansao, suas linhas de produtos e, sobretu
,

do, verificar se fisicamente a empresa corresponde
.delineada através das demonstrações financeiras.

O produto dessa etapa 'do processo dec.í.aôz í o de-·-conces

àquela

são de crédito é ta~bém um parecer favorável ou desfavorá
vel emitido pelo visitante."

"

6.4.1.1.5 FIXAC:ÃODO Llr-nTE DE C~DITO

Uma vez·decidida·a concessão·de c:x:édito,fixâ~se o·li . '
.. ,

mite de crédito ao nível da necessidade do cliente, sempre
que este for menor que aquele"definido pela abordagem finan
ceita e, a diferença constitui-se em uma margem a ser utili
zada à medida em que for recomendávei.

A Companhia Siderúrgica Paulista, acredita que conce
der crédito acima das necessidades pleiteadas, resulta em
um forte incentivo à 'umae~pansão desordenada das vendas do
cliente e em ampla possibilidade de sua incorrência em ina

. -
dimplências cuja consequência se fará sentir na sua pontu~
lidade. Dessa forma, julga ser mais recomendável que se fi
xe o limite de crédito ao nível inicialmente solicitado e
gradativamente se eleve em direção àquele nível determinado
pela abordagem financeira. ··1

;

6.4.1.1.6 GARANTIA-S

Sempre que o limite de crédito for inferior as neces
:. sidades·do clie~te",".as três usinas procuram negociar a c}:)ten

ção.de garantias adicionais que permitam ao mesmo tempo as

••
\
}

"segurar as vendas e o recebimento final•..
A fiança bancária é a modalidade de garantià mais am

f
l
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pIamente aceita e utilizadl porêm, a Companhia Siderúrgica
Paulista tem aceito uma divers~dáde·de m6dalidadesque vao
desde a cauçio em ORTN at~ border~s de duplicata~ vincula
das. Segundo os responsáveis peLa áréá de crédito dessa em
presa, deve-se assegurar a venda e o recebimento, por~m, de
ve haver flexibilidade suficiente para conciliar essas pre~
cupações com aquel~ de onerar o cliente o mínimo possível.

" '

. ,.

I,.

" ."~. 6. 4~1•.1.7' CONCEITO DE PONTUALIDADE
'"..

Uma vez iniciadas as operaçoescomerciais com o clien
te, a sua pontualidade no cumprimento de suas obrigações
passa a ter um papel relevante na decisio de elevaçio, manu
tenção, redução ou cancelamento do limite de crédito.

O índice de pontualidade que se considera na decisão
de crédito é a média trimestral porém ~ obtida em base. men
Sal. Considera-se simultâneamente, a m~dia ponderada dos
dias com que as.duplicatas foram.pagas e média ponderadados
eias de atraso registrados pelas duplicatas vencidas e nao
pagas at~ o final do mês.

De acordo com a situação de liquidez do mercado, o í~
dice de pontualidade é conceituado como ótimo, bom, regular
ou inaceitável podendo este último determinar até mesmo
cancelamento do limite de crédito.

o

6.4.2 AD:.nNISTRACÃO DA COBRAl'liCJI.

A cobrança dos títulos gerados pela concessao de crê
dito das usinas siderúrgicas de laminados planos ~ efetuada

.,
através.de contatostelefSnicos ou via emissão de telex di
retamente aos clientes, mesmo em se tratando de d:uplicatas
em poder da red~bancária.
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ur A grande maioria das duplicatas encontram-se ém co
t•!

brança via sistema bancirio em razio da pra~a de p~ganento

diferir da sede das subsidiárias ou por serem as mesmas ob

jeto,s de negociação na modalidade de des con to , cobrança vin
culada ou cau~ão de empr~s~imos. '

1-,

.. : .:' ~ ":

em operaçoes,de cobrança simples •
do, visand~ determinar a flutuação praticada pelos bancos

I
l
I
!
I

'L

Caso as duplicatas se encontrem em poder dos bancos,
independentemente das razões que motivaram tal evento, as

usinas contatam o cliente na data do vencimento das mesmas,

visando acompanhar a gestão de cobrança exercida e, sobretu

o conceito de idade das contas ~ aplicado nas unida-

. 6.4. i.l' '!NDICES DE CONTROLE

des de cobrança das usinas siderúrgicas como'instrumento bá
s~c6 de acompanhamento.na gestão de cobrança.

.1
Este conceito ~ aplicado nas contas' a vencer com o

objetivo de fornecer dados de entrada nos fluxos de caixa

tração de esforços de cobrança e adoção de medidas mais

I
I
I
t.~

e i aplicado nas contas vencidas visando facilitar a concen

agressivas nesse processo.

o desempenho da cobrança é avaliado em função do indi .\
-.i

ce de período médio de atraso e índice de rotação de contas
a receber.

o período médio de atraso é obtido pela diferença en
. .

tre o período mé~io de recebimento e período m~dio de. fatu

'(
ramento~ O período médio de recebimento é obtido, por sua.
vez, mediante a formulação clássica conforme seguei
período médio
de z-eceb í raerrt o

saldo médio de n9 de dias.,

dUD1i catas à recebe r .__x_......:·d=.o=--'....;:.D.,:e:...:r:...:í;:..o;:..d..:;:...:.O
~~turaneritb do períOdo

•••••··t. _•• ~
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"t;. E o período médio de faturamento, que também observa

de faturarrento
_. - - . -,._- -

~Xi,

#

a formulação. convencional, é expresso por:

período médio ~ (Xi) (n)

onde,

Xi = valor da fatura

n = prazo de faturamento

A aplicação simultânea do índice de rotação de contas

a 'recebe~; represemtado pela divisão do v<ilor agregado das

contas vencidas pelo total de contas a receber existente,se

faz necessária dada a limitação' apresentada principalmente

pelo índice de período médio de recebimento face às oscila

ções no nível mensal· de vendas. O índice em questão, tende

a mover-se inversamente em relação ao nível .de vendas, sen

do sub-avaliado em movimentos ascendentes de vendas e super

avaliado em épocas de vendas decrescentes.

Ainda que cientes da deterioração da consist~ncia eco

I

i
l

\

-'.i,
i

·1
t

6. 5. "ADHINI STRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER E INFLACÃO

Muitas, foram as mudanças que se fizeram sentir no se

tor siderúrgico delaminados planos, no que tange à políti
ca de crédito e cobrança, motivados pelos altos índices in

flacionários vigentes.

nômica do ativo de contas a receber como efeito primeiro da

'( ,

inflação" os responsáveis pela administração de contas a re
ceber das usinas ~i~erúrgicas, ,adotarru~ alterações de poli
tica, principalment~,em decorr~ncia do maior ~nfase: que,

passou-se a atribuir à.geração interna"de recursos.
Tais, medidas, ainda que, tenham sido adotadas 'com vis

L.

"t
l
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tas a ',atenderdiretamente a preocupações outras,que a':perda
,

da expressão econômica dos valores a receber, se coadunam
com as medidas recomendadas na éscassa literatura pertine!!
te que versam sobre a referida deterioração:

6.5.1 COBRANCA MAIS 'INTENSIVA

As usinas'siderúrgicas tem procurado empenhar-se na
,; àtividade de cobrança através da r'ealocaçãode pessoal po~

í.!
" f

t' sibilitado através da racionalização das atividades burocri
ticas dessa irea •

. À Companhia Siderúrg'ica Paulista, preocupada com o as
pecto liquidez e negociabilidade das duplicatas fixou um te
to miximo para o valor de emissão dos ~esmos. Porém, em vis
ta do elevado número de duplicatas resultantes desse meca
nismo, adotou providências no sentido de emitir o faturamen
to periódico aO.invés de diário buscando o melhor aprovei
tarnentodo teto máximo, com consequente redução no número

,
de duplicatas e melhoria na atividade burocrática de cobran

Além disso, promoveu-se a·reestruturação interna de
pessoal criando7sesupervisões de carteira visando sobretu
do a facilidade de contato e acompanhamento personalizado
junto a cada cliente.

Adotou-se ainda, o expediente de contato pessoal diá
rio, junto aos bancos'visando, a partir da alegação de pag~
mento do cliente,solicitar a entrega do aviso bancário de
crédito. Tal medida, além de atender às necessidades da co
brança, dificulta aos báncos'de praticarem a flutuação.

~~:: - .
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6.5.2 HAIOR CRITrRIO NA CONCESSÃO DE CR~DITO,

o nível de valores em contencioso é um dos melhores
.parâmetros para se avaliar a eficácia dos procedimentos uti
liz-ados por uma empresa na cOncéssãó de crédito.

Se tornarmos a situação da Companhia SiderGrgica Pau-
lista corno representativa do setor de laminados planos pod~

mos afirmar que este setor mantém valores em contas a rece i
!'

ber da melhor qualidade. Tal afirmativa encontra fundamento

no nível de devedores incobráveis e nas garantias colate.ra-
.is existentes para algun~ cliente~. • '. _,' : :'i' 0.0. :. ~. . ..... '

Ainda que nos Gltimos anos os. índices de inflação te
nham determinado a estreiteza .de liquidez no mercado a qua

lidade das contas a receber das siderGrgicas não deteri6ro~
Uma das razões que determinaram essa estabilidade foi a re
dobrada atenção que passou-se a dar à situação do cliente
no mercado ou seja, um acompanhamento contínuo. quanto a PO!!
tualidade do mesmo junto às usinas coligadas, bancos e ou

,
tros fornecedores. A prática de~isitas ao cliente também
~ontribuiu muito nesse sentido pois o contato mais estreito

aumentou em muito a sensibilidade do gestor de crédito qua!!
to ao risco. E, finalmente, a aceitação de diversas formas
de garantias adicionalmente àquelas tradicionalmente acei
tas, permitiu a manutenção do risco financeiro ou crédito '-.,

sem com isso incorrer em perdas de vendas.

6.5.3REDUCÃO DO PRAZO DE C~DITO

Tradicionalmente, as vendas das usinas siderGrgicas
( eram efetuadas no pr~zo de 60 dias. Registravam-se até 1980

algumas operações reàl{zadas com prazos de até 90 di~s.

No entanto, face a atual conjuntura ~nflacionária,ad~
tou-se urna pOlítica de redução do prazo de crédito de 60 p~

r

- .•...
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i

ri'. 30 dias' de forma gradativa; prevendo-se 'que até' o final
del98l'tódas as operações se farão nesse menor prazo.

A implementação dessa mudança está representada pela
fixação da polItica ~e 30,dias ,com-descontos de até ~~~% ou

60 dias IIquidos porém com o vencímento estipulado em 30
dias.

'A medida de redução do prazo face a atual conjuntura,
onde a geraçao interna de recursos assume papel de maior re

levância, está correta, porém a forma adotada para a'sua im

plementaçãoelevou ~ubstancialmente o"nIvel de atrasos.

6.5.4' 'JUROS' r-10RATORIOS E CORRECÃO NO!\'ETÃRIA

Outra inovação adotada no setor siderúrgico de lamina
dos planos como forma de desestimular o pagamento com atra

so foi a inclusão de cláusula de juros moratórios e corre
, 4çao monetária no pedido de encomendá

A contar qa data do vencimento o cliente em atraso in
corre em juros moratórios de 1% a.m. e multa moratória de

0,15% ao dia sendo esta última limitada a 10%. A partir do

~exagésirno primeiro dia de atraso, o valor do principal so

fre correção monetária determinada pela variação das ORTN

entre data do vencimento e do efetivo pagamento, adicional-
I
Imente à multa e juros moratórios.

O átraso é fortement~ desestimulado, principalmente ,
devido à perda do desconto de 3,4% que somado aos valores
acima descritos tornam demais desinteressantes a sua incor

'( rência.

, '

(4)'Docurrentoqtl2 formalizaa solicitaçãode forneci.nentoôo produto a
usinas, pelo cliente. ' .

tpt .; '._RA •. "_ ,.H"1Iii(i4,.6{",~
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,
Anteriormente à política de redução explícita do pr~

ZO· de cr~dito, a Companhia Sid~rGrgica Paulista utilizava o
.. - ~- .-. - - ._- ....- ---- .expediente de oferecer desconto~ para a obtenção de recur.

sos atravis da anteci~ação do pagamento de duplicatas pelos
clientes.

Esta medida era adotada muito mais visando atender
transitórias necessidades do fluxo de caixa do que umapre~
cupação explícita face à deterioração do i~vestimento em
'ativos mone+âr í.os emtcontiextio LrrfLací.on âj-Lo,

0'0 Acredita-se, no entanto, que a adoção des~a

", i :

medida
qUando implementada mediante o oferecimento de taxas de des
conto realistas em relação às taxas de juros vigentes no
mercado é m':lÍseficaz na consecução do objetivo de redução
do prazo efetivo de cr~dito e, consequente redução no nível
de investimento em contas a receoer, por levar.em conta a
liquidez do cliente.

'(
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VIJ:.CONCLUSÃO

.....

~~ ••todo O meu ~ntuito tendia tãó-~ornen'
te a me certificar e'remover a terra mo
vediça e a areia, para encontrar a ro
cha ou a argila. ° que conseoui muito
bem, pa~ece-rne, tanto mais qúe,procuran
do descobrir a falsiãaàe ou a incerteza
das proposições que examinava, não por

-.conjecturas, mas por raciocínios claros
e seguros, nã6 deparava quaisquer tio
duvidosas aue dela nio tirasse semore
alguma con~lusio bastante certa, 'qua~do
mais não fosse a de que nio continha nada de certo.u-

René Descartes, dis;urso do método,Os
Pensadores,Editora Abril, vol.
fev. 1973, pag.52.

'o crédito, ainda que nao aumente o poder aquisitivo
de uma nação, empresa ou indivíduo, permite a antecipaçio

provocar a elevação da demanda de bens e serviços a uma ve
"

de seu uso capacitando ao comprador a adquirir hoje bens ou
serviços passíveis de obtenção em algum momento futuro me
diante o pagamento em dinheiro.

Essa propriedade .do crédito, de um lado.contribui de
forma positiva e efetiva no processo econômico desde que
permite a viabilização e dinamização de negócios. Porém,por
outro lado, a antecipação do uso do poder aquisitivo pode

locidade maiorão que a economia é capaz de expandir sua
produção e a consequência desse processo denomina-se infla
çao. Visto sob essa ótica, o crédito pode ser considerado
como fator contributivo, se não, causa da inflação.

'(

No entanto, para·.a empresa considerada individualmen-
te, ~ preocupaçao não'e~tã centrada no crêdito 'mercantil

'.nãO-financeiro enquanto causa da inflação mas sim, na vuln!:,
rabilidade de contas a receber,.produto de sua polftica de
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Contribui também para0 aperto na liquidez do mercad~

créd~to, frente ao risco de ih'flação ou deterioração -Éfconô..,.

mica. Posto de outra forma, preocupam a empresa, os efeitos

da inflação sobre os seus ativos monetários em geral e, paE

ticularmente sobre o contas a receber por se constituir em
. - -' .. - .. " ... "'

investimento de grande expressão ~elativa e absoluta.

}o"aceao processo de 'erosão do poder aquisitivo damoe

da, em contexto inflacionário a tendência normal é a eleva

çao das taxas de juros consideradas nas mais diferentes mo
dalidades de crédito, já que essas taxas incorporam, .ad.í cLo

.... na Iment;e à t.axa. livre de risco, o prêtriio-~isco de Lnf Laç âo ,

medidas contencionistas adotadas pelo governo, sempre que a

inflação atinge níveis prejudiciais à saude do sistema eco

nômico, dentre as quais, regulamentações para a concessao e
uso de crédito no âmbito pUblico ou privado.

'No entanto o crédito concedido por empresas a empresa

nao se sujeita a esse controle governamental direto e, em
" .

razão disso, tende a ser mais solicitado o que, por sua ve~

.,

:gera urna pressão expansionista sobre o nível de investimen-

to em contas a receber. Porém; a própria empresa credora s~

fre os impactos da estreiteza de liquidez do sistema,enqua~
to usuária de financiamentos, fato esse que associado ao

risco de inflação exerce uma pressão retracionista sobre a
quele nível de investimento.

Dentro desse quadro, a empresa deve prover a otimiza-
çao de investimentos em contas a receber levando em conta

'(

novas variáveis e proceqimentos adicionalmente aque.les con
siderados no conceito clissico.
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Assim, a empresadeve.pr~cedcr i antecipaç~o di ·taxa
.de Ln f Laç âo a vigorar durante o período de crédito, incorp~

rar esse impactoinflacionãrio no custo de oportunidade con

siderado no processo .de otimização através do chamado EFEITO

FISHER e,. sobretudo, er..butiresse prêmio-risco de inflaç~o
no preço de venda ou custo de financiamento ao cliente.

Caso a empresa substime as taxas de inflação previstas
para o período de crédito ou caso não consiga
aos clientes incorrerã em perdas reais •

repassa-las

.. . 'Além ddsso , a empres~ deve adotar urna nova postura na

administração de contas a receber buscando direcionar crédi

to a·clientes potencial ou efetivamente de melhor qualidade

em convívio com a inflação, dispondo ainda, simultârieamente

de medidas que incentivem a pontualidade e a antecipação de
pagamentos e desestimulem ou penalizem o atraso no cumpri
mento das obrigações.

No setor siderúrgico brasileiro de laminados planos. o
crédito mercantil não-financeiro tem demonstrado ser. instru
.mento indispensãvel no processo alocativo da produção.

alternativas disponíveis o pagamento antecipado e vendas
crédito.

a ',i

As características do produto e produção tornam inviá
vel a modalidade de venda, para pagamento à vista restando as

As vendas a crédito, livre ou garantido, constituem-se
em regra enquanto o.pagamento antecipado é às vezes pratica
do no atendimento. de .c'Lí errces com experiência desfavorável
no passado e que nao di~põern de garantias reais para a. apr~

Considerando-se a intensidade com que se utiliz~ do

t:-
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i í
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sentação.
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cr~4ito no direcionamento de~elevados valores de produção
, , -'as elIlpresas,as siderurgicas mantem investimentos em contas
a receber dos mais expressivos.

A magnitude absoluta e relativa dos recursos alocados
em conta,s a receber pelas três usinas, isoladamente justifi

carn a preocupação quanto a otimização em um contexto infla
cionario.

No entanto, o aço laminado plano por ser essericial no
'atual processo de. desenvolvimento econômico face, ao 'modelo
industrial a~otado no Brasil t~m a sua produção conduzida

Com vista a evitar a espiral inflacionaria, ja que a
elevação do preço'do aço desencadeia-se em processo de arn

pIa repercusão econômica e social, o governo, àtravés do

-.

Conselho Interministerial de preços tem liberado reajustes

de preços em níveis insuficientes· à cobertura da evolüção

de preços dos fatores de produção, tornando o aço larninado

plano, em última análise, um produto de preço subsidiado.

Em se tratando de produto com preço subsidiado, con
clue-se a não otimização de contas a receber das siderúrgi-
cas em contexto inflacionário, ja que refuta-se a inclusão
de adicional premio-risco de inflação seja no preço ou na
taxa de juros implícita de financiarr.ento.

No entanto, no que tange à administração de CO:1tas a
(

receber, as usina~ ~~derúrgicas têm adotado
compatíveis com a realidade i~,flacionária.

_:"v,

procedimentos

As inovações adotadas na d~fini.ção de padrões, de cré-

dito e a i~ten~ificação no acompanhamento da situação do
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cLí ente no mercado têm garantido a manutenção de um nível
de clientes em contencioso irrelevante e uma carteira de
contas a receber de alta qualidade ~e consideradas indivi'
dualmente e que contam com a redução de risco através do
EFEITO PORTFOLIO, visto a abrangência dos setores atendido~

A redução do prazo de crédito empreendida pelo setor,

,~.. ' ...

ainda que motivada muito mais pela necessidade de maximiza-
ção da geração,interna de recursos, foi outra medida coere~
,te face ao ambienteinflaci;onãrio~ A direção dessa mudança,'
ainda que fosse conceitualmente c6rreta~ provocou uma elev..§!
ção no período médio de atraso confirmando a importância de
se observar a situação de liquiàez do mercado na sua imple-
mentação.

A inclusão de cláusula de correçao monetária e juros
moratórios no contrato de venda adotada pelas usinas foi
sem dúvida uma das medidas mais coerentes çonsiderando-se a
conjuntura inflacionária e que tem 'se constituído em elemen
to'desestimulador ao pagamento com atraso.

Cientes da importância do ativo sob sua gestão, os

conclusão

o setor pesquisado utiliza intensivamente as recomen
daç5es da teoria financeira pertinent~ i'administra~ão de

,
contas a receber adaptando modelos teóricos e técnicas is
peculariedades da siderurgia.

executivos de crédito,demonstrru~-sé preocupados com a mudan
ça a médio prazo na atual relação oferta-demanda dado o imi

v
I nente aument.ona oferta,de aço que resultará da

das obras de expansão empreendidas peLas:três usinas. A co~ ,

sequência de tal evento interferirá na p~emissa de seletivi
dad~ de contas a receber deteriorando a qualidade das' mes

I

mas.

; '" d' Ui" j.'" .•••••••. ,." .••
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..
..:A manutenção da s í tuaçjio atual ou ·ainversão das ten-

dências ddpenderá sobretudo do sucesso no esforço que as em
presas do setor dispenderem na promoção da ampliação da de
manda , atravós, princi palrnente,-'do--desenvolvimento de--novos .0

I

produtos, contínua adeqtiaçãodo mix de produtos com as ne
cessicades do mercado, pesquisas para o uso alternativo do "..
aço e desenvolvimento de mercados no exterior.

As áreas de crédito das siderúrgicas consideradas têm
se demonstrado atentas em relação ao -ambiente externo do •i::,.i

:ponto de'v.íst a .poLft í co,s'ocial, tecnolõg'icoe ecoriôm.í.co,an

tecipando os possíveis impactos provocados·pelas mudanças
sobre o ativo contas a receber. Dessa forma não se questi~
na a eficácia com que atuam os gestores de contas a receber

.Dessa forma, a criação de uma linha espeçial de finan
ciamento para a comercialização do aço a ser operacionaliz~

;

1

dessas empresas.

No entanto, urge uma redefinição da política de finan
ciamento adotada para a comercialização do aço pois a infla
ção engrandece o subsídio do preço desse produto. E, se de
um lado os impactos inflacionários não são r~passados en
quanto credoras, as siderúrgicas enquanto usuárias de fon
tes de financiamento não recebem tratamento diferenciado ex
ceto pelo poder de barganha peculiar a qualquer grande em
presa.

-'.1

do pelos bancos comerciais oua criação de uma financeira
cativa a nível d~ Siderbrás, devem ser consideradas para as

( segurar um nível mais.,elevado de eficácia para a

siderurgia brasileira.
"
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